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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-28.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA CRISTINA DOS REIS KONRAD (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que, 

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

produzir, devendo os litigantes observarem, com espeque nos princípios 

da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, 

CPC). ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9141 Nr: 39-31.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6811/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, Euclides Ribeiro da Silva Junior - 

OAB:5.222 - MT, Gabriel Coelho Cruz e Souza - OAB:, HELIO 

ANTUNES BRANDAO FILHO - OAB:5934/O, José Carlos de Souza 

Pires - OAB:MT - 1938-A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7.443/MT

 (...)Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo executado 

às fls. 667/681. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico 

dos valores sequestrado às fls. 665/666, com os devidos acréscimos, em 

favor da parte exequente. Caso a procuração constante dos autos 

possua cláusula específica de outorga de poderes para receber valores e 

dar quitação, o que deverá será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, 

AUTORIZO, desde já, a retirada dos alvarás e/ou transferência dos 

valores para a conta bancária indicada pelo procurador da parte autora, 

nos termos do art. 450, caput, CNCG. Outrossim, ante a alegação da 

credora de que a quantia bloqueada não foi suficiente para o pagamento 

do débito e que remanesce um saldo devedor, INTIME-SE a parte devedora 

para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento espontâneo do débito 

remanescente, sob pena penhora de bens para satisfação do crédito. 

Decorrido o prazo sem pagamento, INTIME-SE o exequente para que 

promova a atualização do débito e manifeste-se em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se 

presumir satisfeita a obrigação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, 27 de abril de 2020. Angela 

Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32282 Nr: 589-50.2013.811.0035

 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: Antonio Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Lubeka Industria e 

Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Luiz Salvadori de 

Carvalho - OAB:107.460 SP, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 (...)Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos Declaratórios manejados e 

no mérito REJEITO-OS. 15. INTIMEM-SE as partes, por intermédio de seus 

patronos, via DJE.

16. No mais, ficam as partes desde já advertidas que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais, dará ensejo à 

imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 17. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não 

haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 

1.010, CPC), sem nova conclusão, INTIME-SE a parte contrária para 

oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Havendo recurso adesivo, 

também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. 

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com nossas homenagens. 18. Não havendo interposição de 

recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e inexistindo 

pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

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. Alto Garças/MT, 27 de abril de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35443 Nr: 1298-51.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvagna Lessa Dutra Dias

 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:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito à parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre as RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 1500-28.2014.811.0035

 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, Neuzenir 

Borges Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONFIRMAR PARCIALMENTE A LIMINAR inicialmente concedida e TORNAR 

DEFINITIVA a obrigação de fazer imposta ao Requerido, a fim de que 

disponibilize transporte/passagens à Senhora Neuzenir Borges Lourenço 

de Alto Garças-MT/Jales-SP e Jales-SP/Alto Garças-MT, ou seja, ida e 

volta, e também para acompanhante, se necessário, e devidamente 

indicado pelo médico, tantas quantas vezes forem necessárias até o final 

tratamento, bem como que o requerido forneça diárias para alimentação e 

pernoite para a senhora Neuzenir Borges Lourenço e seu acompanhante 

(se necessário e com indicação médica) desde o dia de sua saída até o 

dia da chegada nesta cidade de Alto Garças/MT, sob pena de bloqueio em 

contas públicas em valor condizente com a ajuda de custo, em caso de 

descumprimento, mediante a apresentação de notas fiscais e demais 

documentos comprobatórios.

Consigno que caso haja no município de Jales/SP casa de apoio 

conveniada com o Município de Alto Garças/MT, a autora deverá se 

hospedar no referido estabelecimento, uma vez que é menos oneroso ao 

Município de Alto Garças/MT.
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Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35519 Nr: 935-53.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 2 de setembro de 2020, às 15:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38410 Nr: 1184-67.2016.811.0092

 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: LEÃO FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:3.769-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 4 de agosto de 2020, às 12:30 horas 

(MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44753 Nr: 2647-10.2017.811.0092

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

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

OLIVEIRA - OAB:5134

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

OAB:40832

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 4 de agosto de 2020, às 12:45 horas 

(MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46545 Nr: 398-52.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

e diante da necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA para o dia 17 de setembro de 2020, às 13:30 horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46713 Nr: 474-76.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alexandre Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

e diante da necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA para o dia 16 de setembro de 2020, às 15:00 horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46843 Nr: 512-88.2018.811.0092

 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: HIDROMI COMÉRCIO DE PEÇAS E HIDRÁULICOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO JOSE RAMOS 

BEVILACQUA - OAB:251240

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

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

 ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos monitórios.Por consequência, fica 

CANCELADA a audiência designada para o dia 20/05/2020.Condeno o 

réu/embargante no pagamento das despesas processuais e honorários 

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

causa.Nos termos do § 8º do art. 702 do CPC, fica constituído de pleno 

direito o título executivo judicial.Transitada em julgado, proceda-se a 

correção da classe para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.Após, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

atualizado do débito.Em seguida, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), além de honorários de advogado de 

10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º do NCPC.P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49548 Nr: 1769-51.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SANTIAGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 3 de setembro de 2020, às 15:00 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51203 Nr: 2458-95.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE ASSIS OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

e diante da necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA para o dia 17 de setembro de 2020, às 12:45 horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52745 Nr: 345-37.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cícero Soares Galdino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:8825-A/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 3 de setembro de 2020, às 15:15 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56172 Nr: 1516-29.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Freitas Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

e diante da necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA para o dia 16 de setembro de 2020, às 14:00 horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56425 Nr: 1602-97.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 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, 

Nayane Negrão Denardi - OAB:26.951

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

e diante da necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA para o dia 17 de setembro de 2020, às 12:30 horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 2142-82.2018.811.0092

 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: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVFDM, RAdM

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

OAB:9234

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

OAB:26934/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

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

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

consequência, fica CANCELADA a audiência designada.Condeno a parte 

autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Arbitro honorários em favor do Dr. Edson Roberto Castanho – 

OAB/MT 8.825-A, no valor equivalente a 4 (quatro) URH’s, do Dr. Roadam 

Jhonei de Paula Leal – OAB/MT 14.398, no valor de 3 (três) URH’s, e da 

Dra. Mariana Valeiro Rezende, no valor de 2 (duas) URH’s, a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Ciência ao Ministério Público,P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51741 Nr: 2714-38.2018.811.0092

 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: MdJMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLIMAR BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:25801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 4 de agosto de 2020, às 13:00 horas 

(MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33744 Nr: 1315-13.2014.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Provin, José Carlos Briancini, ALCINDO 

MENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

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

Barbosa - OAB:5049/O-MT

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

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

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35988 Nr: 1143-37.2015.811.0092

 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: Jose Rivelino Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laercio Benedito Levandoski - 

OAB:16.265/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40856 Nr: 417-92.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Henrique Pereira dos Santos, Vitorino 

Cardoso Neto Silva, Valdemir Pereira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pereira Ferreira - 

OAB:43.798/GO, Nelson Oliveira Batista - OAB:342.428 SP

 Ao Ministério Público para manifestar-se sobre o pedido de restituição de 

bem apreendido de Ref. 164.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-68.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000443-68.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

ADRIANA MARTINS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA P0R INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por Adriana Martins em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que no ano de 2010, descobriu estar 

acometida com câncer de mama, e deste então faz tratamento em 

Barretos –SP. No ano de 2015, apresentou lesão metastática 

(lesão/câncer que migrou para outro órgão), no osso do esterno (O 

esterno é um osso chato com o formato da letra "T" em caixa alta, 

localizado na parte anterior do tórax), sendo indicado tratamento cirúrgico. 

Posteriormente o diagnostico patológico confirmou acometimento do osso, 

ocorrendo a ressecção da porção anterior do externo, sendo que foi 

realizado procedimento cirúrgico para retira definitiva do da proteção 

óssea, deixando o coração em contato direto com os tecidos moles. Há de 

mencionar que vem recebendo Auxilio Doença desde ano de 2014/2015. 

No entanto no ano de 2019, a requerente passou por uma nova perícia 

medica para manter o benefício do Auxilio doença, sendo que nesse 

momento lhe foi negado a manutenção do auxílio, o médico perito 

constatou em sua perícia que a requerente estava apita ao trabalho 

laborativa. A autora requer o deferimento do pedido de tutela de urgência 

para restabelecimento do benefício negado. É o relatório. Decido. Visa o 

autor o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença 

alegando em síntese ser portador de moléstia incapacitante. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, é cediço que a Tutela provisória se divide em 

Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Ademais, dispõe o art. 25, caput e 

inciso I, e art. 42, caput, da Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A concessão de 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; II – (...); III – (...). “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Logo, são três os requisitos para a concessão de aposentadoria por 

invalidez: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de 

carência; c) incapacidade total e definitiva para o trabalho. Compulsado os 

autos, verifico que a autora é segurado da INSS, ante aos recolhimentos 

de suas contribuições por período que antecedeu à primeira concessão 

do benefício que se busca restabelecimento, o que lhe atribui a sua 

qualidade de segurada. Ademais, em relação ao cumprimento do período 

de carência, constato que a autora passou a receber benefício 

previdenciário desde 27/06/2018 até o período de 30/06/2019, isto é, por 

mais de 12 anos, quando o mesmo foi cessado. Assim, não há que se 

falar em período de carência. Por fim, sobre incapacidade total e 

permanente alegada pela autora, entendo que em sede de cognição 

sumária, resta demonstrado para que se antecipem os efeitos da tutela 

pleiteada, sendo que é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a 

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

processo restam demonstrados, uma vez que, além do início de prova 

material, restou comprovada a incapacidade laboral total e permanente da 

parte requerente, conforme relatório médico I.D 31529144, que atestou a 

autora apresentou lesão metastática (lesão/câncer que migrou para outro 

órgão), no osso do esterno (O esterno é um osso chato com o formato da 

letra "T" em caixa alta, localizado na parte anterior do tórax), sendo 

indicado tratamento cirúrgico. Posteriormente o diagnostico patológico 

confirmou acometimento do osso, ocorrendo a ressecção da porção 

anterior do externo, sendo que foi realizado procedimento cirúrgico para 

retira definitiva do da proteção óssea, deixando o coração em contato 

direto com os tecidos moles. E ao final afirmou que a paciente segue em 

tratamento com a mastologia, por tempo indeterminado. Além disso, traz 

atestado e relatórios médicos que comprovam o relato acima mencionado 

– I.D 31529147. Destarte, diante das alegações e dos exames médicos 

juntados, resta demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, a 

incapacidade permanente da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual impõe-se o deferimento da tutela antecipada 

pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para 

restabelecer o Benefício previdenciário – Auxílio Doença em favor da 

parte requerente. Cite-se o réu para contestar o pedido, no prazo legal, 

bem como Intime-o para o cumprimento da tutela deferida, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00. Nomeio a 

Dra. ADENICE FARIAS DO PRADO CRM/MT nº 10.449, médica atuante 

nesta Comarca, com endereço à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, Telefone 

(65)99974-1050, para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do CPC). II) Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), especialmente diante 

da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a realização 

do trabalho, por se tratar de Município com baixa população. III) 

CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local para 

realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para efetuar as 

intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos 

quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais do 

periciando. IV) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (art. 477, 

§ 1º, do CPC) V) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pela 

perita, são os seguintes: a) O periciando é portador de algum tipo de 

enfermidade ou deficiência? Em caso positivo, é possível indicar a data 

provável do seu início? b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)? c) A 

citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau (total 

ou parcialmente)? d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas 

temporária? e) Outros esclarecimentos que a Sra. Perita reputar 

pertinentes. Intimem-se. ALTO TAQUARI, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-68.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000443-68.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

ADRIANA MARTINS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 
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PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA P0R INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por Adriana Martins em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que no ano de 2010, descobriu estar 

acometida com câncer de mama, e deste então faz tratamento em 

Barretos –SP. No ano de 2015, apresentou lesão metastática 

(lesão/câncer que migrou para outro órgão), no osso do esterno (O 

esterno é um osso chato com o formato da letra "T" em caixa alta, 

localizado na parte anterior do tórax), sendo indicado tratamento cirúrgico. 

Posteriormente o diagnostico patológico confirmou acometimento do osso, 

ocorrendo a ressecção da porção anterior do externo, sendo que foi 

realizado procedimento cirúrgico para retira definitiva do da proteção 

óssea, deixando o coração em contato direto com os tecidos moles. Há de 

mencionar que vem recebendo Auxilio Doença desde ano de 2014/2015. 

No entanto no ano de 2019, a requerente passou por uma nova perícia 

medica para manter o benefício do Auxilio doença, sendo que nesse 

momento lhe foi negado a manutenção do auxílio, o médico perito 

constatou em sua perícia que a requerente estava apita ao trabalho 

laborativa. A autora requer o deferimento do pedido de tutela de urgência 

para restabelecimento do benefício negado. É o relatório. Decido. Visa o 

autor o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença 

alegando em síntese ser portador de moléstia incapacitante. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, é cediço que a Tutela provisória se divide em 

Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Ademais, dispõe o art. 25, caput e 

inciso I, e art. 42, caput, da Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A concessão de 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; II – (...); III – (...). “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Logo, são três os requisitos para a concessão de aposentadoria por 

invalidez: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de 

carência; c) incapacidade total e definitiva para o trabalho. Compulsado os 

autos, verifico que a autora é segurado da INSS, ante aos recolhimentos 

de suas contribuições por período que antecedeu à primeira concessão 

do benefício que se busca restabelecimento, o que lhe atribui a sua 

qualidade de segurada. Ademais, em relação ao cumprimento do período 

de carência, constato que a autora passou a receber benefício 

previdenciário desde 27/06/2018 até o período de 30/06/2019, isto é, por 

mais de 12 anos, quando o mesmo foi cessado. Assim, não há que se 

falar em período de carência. Por fim, sobre incapacidade total e 

permanente alegada pela autora, entendo que em sede de cognição 

sumária, resta demonstrado para que se antecipem os efeitos da tutela 

pleiteada, sendo que é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a 

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

processo restam demonstrados, uma vez que, além do início de prova 

material, restou comprovada a incapacidade laboral total e permanente da 

parte requerente, conforme relatório médico I.D 31529144, que atestou a 

autora apresentou lesão metastática (lesão/câncer que migrou para outro 

órgão), no osso do esterno (O esterno é um osso chato com o formato da 

letra "T" em caixa alta, localizado na parte anterior do tórax), sendo 

indicado tratamento cirúrgico. Posteriormente o diagnostico patológico 

confirmou acometimento do osso, ocorrendo a ressecção da porção 

anterior do externo, sendo que foi realizado procedimento cirúrgico para 

retira definitiva do da proteção óssea, deixando o coração em contato 

direto com os tecidos moles. E ao final afirmou que a paciente segue em 

tratamento com a mastologia, por tempo indeterminado. Além disso, traz 

atestado e relatórios médicos que comprovam o relato acima mencionado 

– I.D 31529147. Destarte, diante das alegações e dos exames médicos 

juntados, resta demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, a 

incapacidade permanente da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual impõe-se o deferimento da tutela antecipada 

pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para 

restabelecer o Benefício previdenciário – Auxílio Doença em favor da 

parte requerente. Cite-se o réu para contestar o pedido, no prazo legal, 

bem como Intime-o para o cumprimento da tutela deferida, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00. Nomeio a 

Dra. ADENICE FARIAS DO PRADO CRM/MT nº 10.449, médica atuante 

nesta Comarca, com endereço à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, Telefone 

(65)99974-1050, para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do CPC). II) Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), especialmente diante 

da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a realização 

do trabalho, por se tratar de Município com baixa população. III) 

CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local para 

realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para efetuar as 

intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos 

quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais do 

periciando. IV) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (art. 477, 

§ 1º, do CPC) V) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pela 

perita, são os seguintes: a) O periciando é portador de algum tipo de 

enfermidade ou deficiência? Em caso positivo, é possível indicar a data 

provável do seu início? b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)? c) A 

citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau (total 

ou parcialmente)? d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas 

temporária? e) Outros esclarecimentos que a Sra. Perita reputar 

pertinentes. Intimem-se. ALTO TAQUARI, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000101-57.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000101-57.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

LEILIANE ABREU DIAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA Trata-se de Ação de Execução movida por Leiliane 

Abreu Dias em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. 

Analisando a presente execução, observo que o valor exequendo fora 

fixado em R$1.857, 02 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois 

centavos ). Contudo, diante do Enunciado 1 do CGJ – “Compete ao Juizado 

Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja 

afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não 

ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua 

complexidade e necessidade de prova pericial.” Assim, determino a 

remessa do presente feito ao Juizado Especial de Alto Taquari/MT. Após a 

remessas, cumpra-se a decisão inicial. ALTO TAQUARI, 27 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 49-78.2020.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDELMA APARECIDA DE 

OLIVEIRA MARTINS DA MOTA - OAB:22843/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de agosto de 

2020, às 15h45min. (Horário MT)

II – Intime-se a querelada para comparecimento ao ato, advertindo-a da 

necessidade de comparecimento acompanhado de advogado sob pena de 

nomeação de Defensor Dativo, devendo ainda trazer suas testemunhas, 

ou protocolar o rol antecipadamente na secretaria nos termos do art. 78 da 

Lei nº 9.099/1995.

 III – Intime-se ainda o querelante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34785 Nr: 550-08.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcelio Batista Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Tendo em vista o cumprimento integral das condições estabelecidas para 

a suspensão condicional do processo, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do réu GILCELIO BATISTA SILVA.

Desnecessária a intimação do réu, bastando a intimação do seu defensor 

dativo.

Transitada em julgado procedam-se as comunicações necessárias e 

arquivem-se.

SEM CUSTAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39312 Nr: 1784-88.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Mayara da Costa Paixão, Dheymison da 

Costa Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PATRICIA D. DE 

ARRUDA DELIBERADOR LOPES - OAB:62288

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

e diante da necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA para o dia 16 de setembro de 2020, às 15:30 horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56175 Nr: 1519-81.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Araujo de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 16 de setembro de 2020, às 13:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-87.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SITEVIP INTERNET LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PAIS BARBOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000013-87.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: SITEVIP INTERNET LTDA - ME 

EXECUTADO: MARIO PAIS BARBOZA Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens móveis penhoráveis que bastem à garantia da 

execução, na forma requerida no I.D 31337385. Não sendo nada 

encontrado, intime-se o executado, para no prazo de 10 dias indicarem 

onde poderão ser localizados os bens passíveis de penhora. ALTO 

TAQUARI, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 116-43.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Código: 47682

Vistos.

 Considerando a resolução nº 314 de 20 de abril de 2020 do CNJ, que 

prorroga no âmbito do poder judiciário, prorrogando até o dia 15 de maio 

de 2020 o prazo de vigência da resolução nº 313 de 19 de março de 2020, 

redesigno a solenidade para o dia 02 de setembro de 2020 às 14h00min, 

mantendo inalteradas as determinações anteriores.

 SEM PREJUÍZO, DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA COM O 

LANÇAMENTO NA PAUTA (lançamento código 13), UMA VEZ QUE NÃO É 

POSSIVEL FAZÊ-LO PELO APOLO ELETRÔNICO.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 28 de abril de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-12.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE PEREIRA (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 COMARCA DE 

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

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

1000712-12.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ADAO JOSE PEREIRA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem examinado. 
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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 

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 - 22:13:43. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-44.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000587-44.2019.8.11.0038 AUTOR(A): MARIA JOSE SIMAO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 
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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 

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 - 22:14:57. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-93.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000823-93.2019.8.11.0038 AUTOR(A): LUIS CARLOS DA SILVA REU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 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, 
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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 

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 - 22:16:06. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-19.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DERCINO DE RESENDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000136-19.2019.8.11.0038 AUTOR(A): DERCINO DE RESENDE DOS 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 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. -, ajuizada por 

DERCINO DE RESENDE DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), cujos pedidos são de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, a antecipação dos efeitos da tutela para o 

fim de determinar ao Instituto requerido que pague o benefício objeto da 

lide - APOSENTADORIA POR IDADE de trabalhador rural segurado especial 

- e, no final, o reconhecimento em definitivo de implantação do benefício de 

prestação continuada, assim como a condenação nas parcelas vencidas 

e demais decorrentes da sucumbência – custas, taxas, despesas 

processuais e honorários de advogado. Narra que nasceu em 11 de abril 

de 1958 e desde a tenra idade já desenvolvia atividades rurícolas 

auxiliando seus pais no Estado de São Paulo. Após, já na fase adulta e 

residindo neste Estado, contraiu matrimônio no dia 31 de janeiro 1981 e 

passou a laborar em terras de terceiros cultivando “lavouras brancas” 

(arroz, milho e feijão). Relata que, desde 1983, explora uma área de 29 

(vinte e nove) hectares do imóvel denominado Fazenda Santa Érica, 

Matrícula nº 2.160 do CRI de Araputanga-MT, no regime de comodato, 

formalizando o contrato em 19 de fevereiro de 2009. Afirma que, faz parte 

do Programa Nacional da Agricultura Familiar, e, nessa condição, é 

beneficiário de linhas de créditos destinados aos agricultores familiares 

pelo Governo Federal. Juntou documentos. Indeferido o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, foi determinado a intimação/citação da 

parte adversa. O Instituto requerido foi citado e a contestação 

apresentada, com a alegação preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. E no mérito 

alega a ausência de indicio de prova material e requereu o julgamento 

improcedente da ação. Juntou documentos. Impugnou-a a parte autora. 

Por fim, foi realizada audiência de instrução com a produção da prova oral 

– depoimento pessoal e inquirição das testemunhas/informantes presentes 

– e o encerramento dessa fase sem a presença do Instituto requerido, que 

apesar de regularmente intimado NUNCA compareceu em audiências na 

Comarca. 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. Pleiteia a parte requerente a concessão de benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE de trabalhador rural 

segurado especial, previsto na CRFB/88, com regulamentação 

infraconstitucional pelas Leis n. 8.212/91 e n. 8.213/91, assim como 

Decreto n. 3.048/99. O Instituto Nacional de Seguro Social alega a 

prejudicial de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Contudo, o fez de forma genérica, 

sem especificar o período em que a prescrição teria ocorrido. Ademais, 

em caso de julgamento procedente da presente ação a Data de Início do 

Benefício – DIB será a data do requerimento administrativo – 18/4/2018 – 

sendo assim, não há que se falar em prescrição das parcelas. 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 de julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. A aposentadoria por idade para os 

trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal com previsão na CRFB/1988, art. 201, I, e § 7º, II, Lei 

n. 8.213/1991, arts. 48 a 51, e Decreto n. 3.048/1999, arts. 51 a 55, é 

benefício pago/devido ao segurado que, cumprida a carência exigida na 

Lei, completar 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade, conforme a redação do art. 201, § 7º, II, dada pela 

EC n. 103/2019. Antes dessa EC n. 103/2019, a CRFB/1988, art. 201, § 7º, 

II, com redação incluída pela EC n. 20/1998, previa que o benefício era 

pago/devido ao segurado que, cumprida a carência exigida na Lei, 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher, reduzido em 5 (cinco) anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.. A carência decorre do efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente ao disposto no 

art. 142 da Lei n. 8.213/91. A idade restou provada através de 

documento(s) pessoal(is) – nascido em 11/4/58, contava com 60 anos na 

data do requerimento administrativo e atualmente possui 62 anos 

completos –, bem como o exercício da atividade rural na qualidade de 

trabalhador rural segurado especial, ainda que de forma descontínua, pelo 

tempo exigido de 180 meses - artigo 142 da Lei n. 8.213/91. A prova se dá 

mediante apresentação dos documentos elencados no parágrafo único do 

artigo 106 da Lei n. 8.213/91 – caso em que haverá prova plena – ou 

através de prova testemunhal baseada em razoável início de prova 

material - artigo 55, § 3°, da Lei n. 8.213/91. O rol à comprovação do 

exercício de atividade rural, diante da dificuldade do segurado especial na 

obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. Ademais, não 

se exige que o início de prova material diga respeito a todo esse período, 

bastando início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. A parte autora juntou certidão de casamento em que consta 

sua profissão como lavrador; contrato particular de comodato de uma área 

rural denominada Fazenda Santa Érika; Carteirinha do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Araputanga-MT; Declaração de Exercício de 

Atividade Rural emitida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

Araputanga-MT; Declaração de Faturamento de Produto Rural da 

Secretaria de Estado e Fazenda; Cédula Rural Pignoratícia; notas fiscais 
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de aquisição de produtos agrícolas; Atestado de vacinação de gado; 

Histórico Escolar dos filhos na Escola Estadual Presidente Tancredo 

Neves, área rural de Figueirópolis D’Oeste-MT; Cadastro como Contribuinte 

Rural na Secretaria de Estado e Fazenda, entre outros. Cumulativamente 

com a prova oral produzida em audiência – 7/2/2020 – foi suficiente para 

complementar/corroborar a ausência de documentos outros. Suficiência 

do conjunto probatório no sentido de comprovar o exercício da atividade 

rural. A parte em seu depoimento pessoal, afirmou que é lavrador e reside 

atualmente na comunidade de Farinópolis, na vilinha há 23 (vinte e três 

anos), que exerce atividade rural em uma propriedade localizada há 

aproximadamente 6 (seis) quilômetros que a propriedade é deles, que sua 

esposa ganhou de herança do pai dela, que trabalha lá há 38 (trinta e oito 

anos) que mexe com gado de corte, mas que antigamente trabalhava na 

roça, que a propriedade tem aproximadamente 12 (doze) alqueires, que 

não tem empregados, que quando seus filhos moravam com ele o 

ajudavam, mas que agora eles se casaram. Que sua esposa trabalhou 

para o município, muito tempo com professora, lá na região mesmo em 

Farinópolis, que continuou morando na propriedade rural nesse período. 

Que tem 62 (sessenta e duas) cabeças de gado. E a(s) 

testemunha(s)/informante(s) inquirida(s) relataram o seguinte: Patrocina 

Soares de Oliveira, relatou que conhece o requerente desde 1974, de 

Farinópolis, que quando chegou de Minas Gerais ela morava no sítio do Sr. 

Alcides, que trabalhavam lá, que ele era pequeno, mas que se recorda 

dele, que eles trabalhavam plantando arroz, feijão e milho junto com seu 

pai, que plantavam de 2 (dois) ou 3 (três) alqueires pra baixo, porque era 

pouca pessoa, tinha que plantar pouca roça, que não usavam trator, que 

eles pegavam na propriedade como meeira, que não sabe quanto tempo 

eles ficaram na propriedade, mas que isso já tem mais ou menos uns 12 

(doze) anos, que plantavam em um mesmo local por 2 (dois) anos, tempo 

de formar a roça e entregar a terra, que após ele foram para o sítio do Sr. 

Dionizio de Santa Rosa, que ficaram lá 8 (oito) anos, que ele se casou com 

a Maria filha do Sr. Jeca Barbosa e foram morar no sítio dele. Que hoje ele 

tem a terra que o Sr. Jeca Barbosa deu aos filhos, que o requerente tem 3 

(três) filhos, que eles ajudavam na lavoura até quando eles se casaram, 

que a esposa dele ajudava na roça, que formaram uma escolinha lá na 

propriedade do pai dela e ela deu aula lá, que hoje ele mora na vila de 

Farinópolis e trabalha na propriedade, que a distância é de 6 (seis) 

quilômetros, que ele faz a mesma coisa mas que hoje ele tem gado, que 

ele não tem empregados, que faz 2 (dois) anos que esteve lá, que no 

quintal tinha mandioca e abobora, que lembra porque trouxe pra sua casa 

e tinha criação de galinha. Arlindo Lopes dos Reis, respondeu que 

conhece o requerente desde 1977, que o conheceu em Farinópilis, no sítio 

(inaudível), em uma propriedade que não era dele, que ele tocava roça em 

terra de terceiros, plantava lavoura, derrubavam o mato e plantavam milho 

e feijão, ele e a esposa, que eles ficaram nessa propriedade por 

aproximadamente 2 (dois) ou 3 (três) anos, que o requerente tem um sítio 

que é dele, que foi de herança, que não se lembra quanto tempo faz, que 

a propriedade tem 12 (doze) alqueires, que ele tem 3 (três) filhos, que e 

ajudavam no trabalho rural. Que o requerente era casado, que sua esposa 

é a Maria, que ela trabalhava na escola lá da comunidade. Que atualmente 

ele cria gado, que não sabe a quantidade de cabeças, que já foi lá. Em que 

pese o instituto requerido ter juntado aos autos extrato de CNIS em que 

constam vínculos da esposa do requerente, a qual prestou serviços para 

o município de Araputanga-MT, restou esclarecido que exerceu atividade 

como professora em escolas da comunidade rural e em todo esse período 

o requerente permaneceu exercendo atividade rural em regime de 

economia família, auxiliado pelos filhos até que estes se casaram e 

também pela esposa. Outrossim, o autor afirmou que reside na 

comunidade de Farinópolis, na vilinha há 23 (vinte e três anos), mas que 

labora no Sitio Santa Érika localizado a 6 (seis) quilômetros de distância. 

Ainda, que não rescpcida especificamente no local em que trabalha, a 

vilinha na comunidade mencionada trata-se de perímetro rural do Município, 

consequentemente esses fatos não são capazes de descaracterizar o 

exercício de atividade rural ainda que se trate de zona urbana, posto que 

resta configurado o exercício de atividade rural, conforme entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE RURAL - 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - RESIDÊNCIA NA 

CIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELAÇÃO NÃO PROVIDA 1. 

São requisitos para aposentadoria de trabalhador rural: contar com 60 

(sessenta) anos de idade, se homem e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 39, I c/c art. 48, 

parágrafo 1º e parágrafo 2º, da Lei nº 8.213/91). 2. A título de prova 

documental, verifica-se que a demandante anexou aos autos: a) 

Declaração de exercício de atividade rural expedida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Itaporanga, fl.17; b) Espelho eleitoral, fl.20; c) 

Certidão de casamento, fl.21; d) Comprovante de residência no Sítio 

Cabeça Dantas - Itaporanga/PB, fl.23; e) Contrato de parceria agrícola, 

fl.24; f) Ficha de inscrição no Núcleo de Integração Rural, fl.33; g) Ficha de 

inscrição da EMATER, fl.35. 3. Produzida prova testemunhal em Juízo, 

através de duas testemunhas, as quais confirmaram as alegações da 

Apelada, declarando, sem contradições, que esta exerce plantio de milho, 

feijão e arroz e que a Apelada exerce atividade rural no sítio Cabeça 

Dantas e que sempre trabalhou na roça. 4. O fato de a autora residir em 

perímetro urbano não é óbice ao pleito de concessão de benefício de 

natureza rurícola, desde que reste comprovado o efetivo exercício de 

atividades agrícolas. 5. O conjunto fático-probatório em sua inteireza 

comprova a qualidade de trabalhadora rural da Apelante. 6. Honorários 

advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento), conforme 

entendimento desta Egrégia Corte para as ações previdenciárias, 

incidentes sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ). 7. Apelação não 

provida. (AC - Apelação Civel - 521585 0002152-35.2011.4.05.9999, 

Desembargador Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Segunda Turma, 

DJE - Data::09/06/2011 - Página::423.) Comprovado o exercício da 

atividade rurícola no período correspondente à carência - art. 142 da Lei n. 

8.213/91 -, é devido o benefício de aposentadoria por idade rural -, uma 

vez que os requisitos legais exigidos para a obtenção do benefício foram 

comprovados/demonstrados pela parte autora – NCPC, art. 373, I -, 

através dos documentos juntados no processo e a sua complementação 

por prova oral produzida em audiência de instrução – Enunciado 149 da 

Súmula do STJ. Considerando a inerente dificuldade probatória da 

condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material 

somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação 

deste Enunciado n. 149, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova 

material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal. 

Nesses termos o STJ: “RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 

543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. 

INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. 

IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O 

PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. 

EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA 

SÚMULA. 1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de 

combater o abrandamento da exigência de produção de prova material, 

adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores 

rurais boias-frias. (...) 3. Aplica-se a Súmula 149/STJ ("A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário") aos 

trabalhadores rurais denominados"boias-frias", sendo imprescindível a 

apresentação de início de prova material. 4. Por outro lado, considerando a 

inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o 

STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material 

somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da 

Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for 

complementada por idônea e robusta prova testemunhal. 5. No caso 

concreto, o Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento 

da Súmula 149/STJ para os"boias-frias", apontou diminuta prova material e 

assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a 

recorrida como segurada especial, o que está em consonância com os 

parâmetros aqui fixados. 6. Recurso Especial do INSS não provido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 

8/2008 do STJ". (STJ, REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012) “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. DEMONSTRAÇÃO 

DA QUALIDADE DE RURÍCOLA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARTEIRA 

DE SINDICATO RURAL. HOMOLOGAÇÃO PELO INSS. DESNECESSIDADE. 

LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. A jurisprudência está consolidada no 

sentido de que, para fins de obtenção de aposentadoria por idade em 

juízo, não se mostra razoável exigir do trabalhador rural que faça prova 

material plena e cabal do exercício de sua atividade campesina, bastando, 

para tanto, que produza ao menos um início de prova material. 2. A título 
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de início de prova material, a carteira de filiação a sindicato de 

trabalhadores rurais erige-se em documento hábil a sinalizar a condição 

de rurícola de seu detentor, prestando-se a prova testemunhal para 

complementar e ampliar a força probante do referido documento particular 

(Súmula 149/STJ). 3. O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei nº 

8.213/91 é meramente exemplificativo, vinculando a administração 

previdenciária, mas não a atividade jurisdicional. 4. Enquanto destinatário 

da prova, cabe ao juiz emprestar-lhe motivada e contextualizada 

valoração, como decorrência do princípio da persuasão racional (art. 131 

do CPC), devendo-se, nessa vertente, compreender a prova como sendo 

"...o instrumento processual adequado a permitir que o juiz forme 

convencimento sobre os fatos que envolvem a relação jurídica objeto da 

atuação jurisdicional" (WAMBIER, Luiz Rodrigues e TALAMINI, Eduardo. 

Curso avançado de processo civil. 13. ed. São Paulo: RT, 2013, vol. 1, p. 

497). 5. Recurso especial do camponês a que se dá parcial provimento, 

para os fins explicitados no dispositivo do acórdão”. (STJ - REsp: 1378518 

MG 2013/0110475-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de 

Julgamento: 10/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

17/03/2015) “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 

ART. 485, VII, CPC. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. I - É cediço que, nos casos de trabalhadores rurais, este 

Superior Tribunal de Justiça tem adotado solução pro misero, de modo a 

se admitir, como início de prova material, documentos anteriores à 

propositura da ação originária. II - Seguindo essa premissa, a 

jurisprudência firmou posicionamento segundo o qual as certidões de 

casamento e de óbito são aceitas como início da prova material nas 

hipóteses em que a profissão do cônjuge estiver expressamente 

consignada. III- O pedido inicial instruído por início de prova material, 

corroborado, de forma clara e evidente, pelo acervo testemunhal, é apto a 

comprovar o exercício de atividade rurícola. IV- Ação Rescisória 

procedente”. (STJ - AR: 3561 PR 2006/0108153-6, Relator: Ministro NEFI 

CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 05/03/2015) Ademais, há Enunciado n. 577 do STJ 

nesses termos de que “É possível reconhecer o tempo de serviço rural 

anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em 

convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”. - STJ. 1ª 

Seção. Aprovada em 22/06/2016, DJe 27/06/2016. Segundo as regras 

processuais – NCPC, art. 496 e ss. -, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição/reexame necessário, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo Tribunal, a sentença proferida contra a União, o Estado, o 

Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de 

direito público, bem como a que julgar procedentes, no todo ou em parte, 

os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (o que 

também é sentença contra a Fazenda Pública), salvo na hipótese da 

condenação, ou o direito controvertido, bem como de procedência dos 

embargos do devedor na execução de dívida ativa, ambos de valor certo 

não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, de acordo com a 

normatização pretérita ou quando a condenação ou o proveito econômico 

obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários 

mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito 

público e, ainda, fundada em súmula de tribunal superior, acórdão 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada 

no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em 

manifestação, parecer ou súmula administrativa, de acordo com a 

normatização processual atual. A regra é o cabimento do reexame 

obrigatório, mas ela admite exceção nos casos em que o valor da 

condenação ou direito controvertido é certo e não excede a 60 (sessenta) 

salários mínimos – atualmente 1.000 (mil) salários mínimos -, entendimento 

reiterado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC) - REsp 1.101.727-PR, 

Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 4/11/2009 - e sedimentado 

mediante a edição do Enunciado n. 490 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da 

condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. Conforme entendimento 

jurisprudencial do STJ, "considera-se 'valor certo', para esse efeito, o que 

decorre de uma sentença líquida, tal como prevê o art. 459 e seu 

parágrafo, combinado com o art. 286 do Código de Processo Civil - CPC 

[...] os pressupostos normativos para a dispensa do reexame têm 

natureza estritamente econômica e são aferidos, não pelos elementos da 

demanda (petição inicial ou valor da causa), e sim pelos que decorrem da 

sentença que a julga" - EREsp 600596/RS, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Corte Especial, DJe 23/11/2009 -, não bastando mera previsão 

de que a soma das parcelas não ultrapassaria o teto fixado quando se 

tratar de sentença ilíquida, uma vez que a correção monetária, o montante 

dos juros de mora e os honorários advocatícios são elementos que 

compõem a condenação e devem ser considerados para fins de 

necessidade de reexame obrigatório. Ausente nos autos qualquer cálculo 

apresentado pelas partes ou pedido líquido com planilha detalhada, 

sentença ilíquida proferida, bem como não caracterizada hipótese do 

NCPC, art. 496, § 4º -, tem-se a ocorrência e necessidade de remessa 

oficial/reexame necessário. Há possibilidade de o magistrado antecipar os 

efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença transitada em 

julgado -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos, 

que levam à verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando 

verificada a irreversibilidade recíproca - valendo-se do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave. Consequentemente, por 

presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., defiro a antecipação dos 

efeitos da tutela/concedo a tutela provisória de urgência na sentença, 

diante da demonstrada verossimilhança das alegações, que resultaram na 

procedência do pedido inicial, e do periculum in mora. A verba é destinada 

à subsistência familiar, cuja condição de hipossuficiência é corroborada 

pelas provas até então produzidas e declaração, firmada nos termos da 

CRFB/88, Lei n. 1.060/50 e NCPC, art. 98 e ss.. Subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela 

suficiência das provas apresentadas até o momento - verossimilhança 

das alegações – e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir. O benefício alimentar, na proteção da subsistência e da vida, deve 

prevalecer sobre a genérica alegação de dano ao erário mesmo ante 

eventual risco de irreversibilidade - ainda maior ao que precisa de verba 

para sua sobrevivência. Necessário na hipótese, sob pena do resultado 

buscado estar seriamente comprometido, uma vez que se obtido somente 

após o trânsito em julgado da sentença, poderá a parte autora/requerente 

vir a falecer e não desfrutar do benefício, já que tem idade avançada. 

Nesses termos: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA. 1. Restando 

comprovado nos autos, mediante início de prova material corroborado pela 

prova testemunhal, o requisito idade e o exercício da atividade laborativa 

rural, no período de carência, é de ser concedida aposentadoria por idade 

rural. 2. Atendidos os pressupostos do art. 273 do CPC - a 

verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável 

-, é de ser mantida a antecipação da tutela deferida na sentença”. (TRF-4 - 

AC: 183731820144049999 PR 0018373-18.2014.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2014, SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 04/12/2014) Isso posto, preenchidos os 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de DERCINO DE RESENDE DOS SANTOS, 

DEFERIR a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial - REsp 1173226/RO – 

Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA TURMA - Data 

do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011 -, 

bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, 
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a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a 

contar do requerimento administrativo, dia 18/4/2018 – Lei n. 8.213/91, art. 

49, II -, e os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ. As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 

no REsp 1.495.146-MG, cujo acórdão submetido ao regime dos recursos 

repetitivos pacificou entendimento no sentido de "os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas". 

Nos termos do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905), o 

acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos pacificou 

entendimento que no período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, 

devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal e, no período anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os 

juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à 

capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87), conforme 

decisões do STJ no AgRg no AgRg no REsp 929.339-SP, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, DJe 22/11/2010 e EREsp 230.222/CE, Rel. Min. 

Felix Fischer, DJ 16/10/2000. Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, a não ser 

na hipótese de que proporcionou meios para o cumprimento do ato – 

CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em 

Mandado de Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, 

inexistindo no caso a necessidade de ressarcimento de valores 

despendidos pela parte vencedora, uma vez que a parte adversa é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o 

pagamento/adimplemento das despesas com diligências de OJA, correios 

e fotocópias, eventualmente existentes, o que deveria ser certificado e 

exigido quando do trânsito em julgado. Ocorre que a questão relativa ao 

recolhimento das despesas com diligências/transporte dos OJAs pela 

Fazenda Pública Estadual ainda se encontra sub judice e a 

exigência/cobrança está suspensa por decisão liminar proferida, em 

25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança (SS) n. 

2017/0159664-5 (2899/MT) que tramita perante o Superior Tribunal de 

Justiça, pois o ESTADO DE MATO GROSSO formulou o pedido de 

contracautela com a finalidade de suspender os efeitos do acórdão 

proferido no Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, em que o Pleno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deferiu liminar pleiteada pelo Sindicato dos Oficiais 

de Justiça “para assegurar aos representados pelo impetrante/agravante, 

até o julgamento do mérito do mandamus, que só sejam obrigados a 

cumprir os mandados oriundos das ações fiscais ajuizadas pela Fazenda 

Pública, depois do prévio pagamento das respectivas diligências”, razão 

pela qual DETERMINO o prosseguimento/arquivamento sem pagamento. 

Após o decurso do prazo recursal da parte sucumbente, com ou sem 

razões de apelação, caso a parte autora/requerente não demonstre que a 

causa não se enquadra na hipótese através da liquidação do valor, 

submeto os autos ao reexame necessário e determino a remessa ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as cautelas de praxe 

e homenagens de estilo, realizando as anotações e baixas pertinentes. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de abril de 2020 - 19:30:21. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-45.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DE MELO ANDRESA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000089-45.2019.8.11.0038 AUTOR(A): LUZINETE MARIA DE MELO 

ANDRESA 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 ( t r in ta)  d ias,  contados após a  rea l ização 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) 
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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 

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 - 22:18:11. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-20.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000026-20.2019.8.11.0038 AUTOR(A): LUCELHA DOS SANTOS 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 

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, 
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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 - 22:19:49. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000005-10.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GASPAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

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 COMARCA DE 

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

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

1000005-10.2020.8.11.0038 AUTOR(A): JOSIMAR GASPAR DE OLIVEIRA 

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 

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 - 22:21:19. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-73.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000501-73.2019.8.11.0038 AUTOR(A): JULIANA PEREIRA DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 
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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 

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 - 22:45:54. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000589-14.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000589-14.2019.8.11.0038 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NILZA 

FERREIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 ( t r in ta)  d ias,  contados após a  rea l ização 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 
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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 

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 - 23:02:45. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-64.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000327-64.2019.8.11.0038 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULO VITOR 

RODRIGUES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO 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 
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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 

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, 21 de abril de 2020 - 09:07:08. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360 Nr: 39-08.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiton Roberto Ferreira, Pantaleão Ancelmo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A, Manoel Messias de Jesus Costa - 

OAB:9437/O, Vera Lucia Novak - OAB:MT/ 10.886

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entener de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538 Nr: 1-56.1995.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro-Máquinas Chibolete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio José Ferreira, Clenio Jose Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entener de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541 Nr: 3-63.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter de Souza Freitas, Walter de Souza 

Freitas Filho

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

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 565 Nr: 13-44.1996.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Batista de Souza, Edson de 

Anchieta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1206 Nr: 13-10.1997.811.0038

 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): Edson de Anchieta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos - OAB:, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702, Ronaldo Costa de Souza - OAB:7630/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1678 Nr: 110-39.1999.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter de Souza Freitas, Celma Rosa Pereira 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao decurso do prazo, procedo a Intimação da parte exequente para, 

no prazo legal, atualizar o débito, bem como manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1679 Nr: 111-24.1999.811.0038

 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): Luiz Nelson Zuchetti, Luiz Nelson Zuquetti 

(Espólio Inventariante)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A, Laércio Faeda - 

OAB:3589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Ante ao decurso do tempo, procedo a Intimação da parte exequente para, 

no prazo legal, atualizar o débito, bem como manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2134 Nr: 329-52.1999.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Batista de Souza, Edson de 
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Anchieta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Ronaldo Costa de Souza - OAB:7630/MT

 Ante ao decurso do tempo, procedo a Intimação da parte exequente para, 

no prazo legal, atualizar o débito, bem como manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2215 Nr: 385-85.1999.811.0038

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Oliveira Iahn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao decurso do tempo, procedo a Intimação da parte exequente para, 

no prazo legal, atualizar o débito, bem como manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2350 Nr: 477-63.1999.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos, Aparecida de Fatima 

Camilo Campos

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

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Giampietro Morales 

- OAB:MT - 11.207-B

 Ante ao decurso do tempo, procedo a Intimação da parte exequente para, 

no prazo legal, atualizar o débito, bem como manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2496 Nr: 569-41.1999.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Anchieta, Luiz Antonio Batista de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Ronaldo Costa de Souza - OAB:7630/MT

 Ante ao decurso do tempo, procedo a Intimação da parte exequente para, 

no prazo legal, atualizar o débito, bem como manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59615 Nr: 165-28.2015.811.0038

 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: Maria das Dores Pereira de Oliveira

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

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 8184-A

 Em atendimento a solicitação que nos foi encaminhada via email, informo 

ao(s) douto(s) advogado(s) da parte requerida que seu(s) cadastro(s) já 

se encontra(m) habilitados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73160 Nr: 435-81.2017.811.0038

 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 Carlos Gomes da Silva

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

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 8184-A

 Em atendimento a solicitação que nos foi encaminhada via email, informo 

ao(s) douto(s) advogado(s) da parte requerida que seu(s) cadastro(s) já 

se encontra(m) habilitados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73942 Nr: 918-14.2017.811.0038

 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 Cláudio Folly dos Reis

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

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12093/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 8184-A

 Em atendimento a solicitação que nos foi encaminhada via email, informo 

ao(s) douto(s) advogado(s) da parte requerida que seu(s) cadastro(s) já 

se encontra(m) habilitados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73997 Nr: 956-26.2017.811.0038

 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: Jair Guimarães

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

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12093/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 8184-A

 Em atendimento a solicitação que nos foi encaminhada via email, informo 

ao(s) douto(s) advogado(s) da parte requerida que seu(s) cadastro(s) já 

se encontra(m) habilitados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26846 Nr: 297-27.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Pivetta da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos emolumentos e custas judiciais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda 

e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, a não ser na 

hipótese de que proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, 

art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de 

Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e 

Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de 

Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 

3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, 

inexistindo no caso a necessidade de ressarcimento de valores 

despendidos pela parte vencedora, uma vez que a parte adversa é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o 

pagamento/adimplemento das despesas com diligências de OJA, correios 

e fotocópias, eventualmente existentes, o que deveria ser certificado e 

exigido quando do trânsito em julgado.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50438 Nr: 241-57.2012.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Abraão de Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-30.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000424-30.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:FLAVIO DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-56.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE INDIAVAI (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000291-56.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: ANTONIO SOARES JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE INDIAVAI 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como partes ANTONIO 

SOARES JUNIOR em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA-MT. É o necessário. Decido. Fora proferida 

sentença determinando que as requeridas fornecessem ao autor 

procedimento de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) de nódulo de 

tireoide guiada por ultrassonografia (USG), e a entrega do medicamento 

medicamentos cidofovir 375mg/5m, desde que o médico que atende a 

parte informe a impossibilidade de utilização dos fornecidos 

alternativamente fornecidos pelo SUS, tendo transitado em julgado. 

Contudo, conforme documentos anexados, a parte autora informou nos 

autos que não necessita mais do procedimento e dos medicamentos 

deferidos. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e 

julgo EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará para 

devolução dos valores bloqueados na conta da requerida ESTADO DE 

MATO GROSSO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 26 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CERINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000999-72.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA CERINA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ANA CERINA DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. Inicialmente, o presente feito 

deve ser desde logo extinto sem exame de mérito com relação a BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, vejamos: Conforme documentos anexados, a 

requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, teve sua falência decretada na 

data de 12/08/2015, por meio de sentença proferida nos autos 

1071548-40.2015.8.26.0100, em tramite perante a 2ª Vara de Falência e 

recuperações Judiciais, do foro central cível da comarca de São Paulo. De 

acordo com o art. 8.º, § 1º, da Lei nº. 9.099/95, “não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil”. Assim, o a massa falida não pode ser autor ou réu em 

ação perante o Juizado Especial Cível por expressa vedação legal. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. MASSA FALIDA. INCIDÊNCIA DO 

DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI 9.099/95 E ART. 46 DA LEI DE FALENCIAS. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA – RI: 0002426252016814001 

BELÉM, Relator: SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, Data de Julgamento: 

20/07/2016, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 

03/08/2016) [GRIFEI] “RECURSO INOMINADO. SUPERMERCADO MODELO. 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8º E 51, IV DA LEI Nº 9.099/95. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ação intentada em 

desfavor do Supermercado Modelo Ltda., cuja falência foi decretada em 

22.10.2014 pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá. Conforme dispõe o artigo 

8º da Lei nº 9.099/95, não poderá ser parte nesta Justiça Especializada a 

massa falida. Quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no 

artigo 8º da Lei de Regência o processo deverá ser extinto (art. 51, IV da 

Lei nº 9.099/95). Incompetência reconhecida de ofício.” (Procedimento do 

Juizado Especial Cível nº 0023433-67.2011.8.11.0001, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Nelson Dorigatti. j. 25.07.2016, DJe 

25.07.2016). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

EXAME DE MÉRITO, com relação a requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. Passo a análise do 

mérito com relação a requerida BANCO BRADESCO. Acolho o pedido de 

revelia feito pelo autor, ante o comparecimento de preposto do BANCO 

BRADESCO S.A, sem o devido documento de representação, sendo 

anexado apenas em momento posterior. A parte reclamante foi 

regularmente intimada com dias de antecedência em relação à audiência, 

porém, mesmo com prazo razoável para organizar representação, seu 

“preposto” compareceu ao ato desprovido dos documentos de 

credenciamento, dando ensejo à aplicação do entendimento inserto no 

Enunciado n. 99 do FONAJE, do XIX Encontro – Aracaju/SE e que 

substituiu o Enunciado n. 42 -, em que, em caso de comparecimento de 

preposto sem a necessária carta de preposição escrita ou com carta de 

preposição em que não conste expressamente o poder para transigir, só 

será possível a fixação de prazo para apresentação posterior quando 

formalizado acordo com a parte contrária, para efeito de validação deste, 

incidindo os efeitos da contumácia e revelia, de plano, em caso contrário, 

ou seja, quando não formalizado o acordo, submetendo a parte às 

sanções dos artigos 20 e 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Desta feita, DECRETO 

À REVELIA DA REQUERIDA BANCO BRADESCO S.A., nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/1995. 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. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde 

com o mérito e será analisada em momento oportuno. Passo a análise do 

mérito. Sustenta a parte autora que é aposentada do INSS, cujo benefício 

previdenciário é pago através de conta bancária junto ao reclamado. 

Relata, ainda, que tem sofrido descontos indevidos em sua conta 

bancária. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende 

ausência de ato ilícito, inexistindo responsabilidade reparatória. Argumenta 

que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos. A solução 

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

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

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

do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. 

Verifico que a autora afirma em sua peça inicial que a responsabilidade 

das cobranças em sua conta são da ora requerida, contudo, em análise 

aos documentos constantes dos autos, é possível verificar que as 

cobranças são feitas pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, não tendo a 

autora demonstrado a responsabilidade da requerida nos fatos discutidos. 

Portanto, não há dever de indenizar da ora requerida Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de 

seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de 

distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não 

desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem 

suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. 

A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

EXAME DE MÉRITO, com relação a requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. - DECRETO A REVELIA 

DA REQUERIDA BANCO BRADESCO na forma do artigo 20 da Lei 

9.099/95; - RESOLVO O MÉRITO com relação a requerida BANCO 

BRADESCO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora. - REVOGO E TORNO SEM 

EFEITO a liminar deferida em exame sumario; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 26 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CERINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000999-72.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA CERINA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 
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EXTRAJUDICIAL, BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ANA CERINA DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. Inicialmente, o presente feito 

deve ser desde logo extinto sem exame de mérito com relação a BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, vejamos: Conforme documentos anexados, a 

requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, teve sua falência decretada na 

data de 12/08/2015, por meio de sentença proferida nos autos 

1071548-40.2015.8.26.0100, em tramite perante a 2ª Vara de Falência e 

recuperações Judiciais, do foro central cível da comarca de São Paulo. De 

acordo com o art. 8.º, § 1º, da Lei nº. 9.099/95, “não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil”. Assim, o a massa falida não pode ser autor ou réu em 

ação perante o Juizado Especial Cível por expressa vedação legal. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. MASSA FALIDA. INCIDÊNCIA DO 

DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI 9.099/95 E ART. 46 DA LEI DE FALENCIAS. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA – RI: 0002426252016814001 

BELÉM, Relator: SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, Data de Julgamento: 

20/07/2016, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 

03/08/2016) [GRIFEI] “RECURSO INOMINADO. SUPERMERCADO MODELO. 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8º E 51, IV DA LEI Nº 9.099/95. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ação intentada em 

desfavor do Supermercado Modelo Ltda., cuja falência foi decretada em 

22.10.2014 pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá. Conforme dispõe o artigo 

8º da Lei nº 9.099/95, não poderá ser parte nesta Justiça Especializada a 

massa falida. Quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no 

artigo 8º da Lei de Regência o processo deverá ser extinto (art. 51, IV da 

Lei nº 9.099/95). Incompetência reconhecida de ofício.” (Procedimento do 

Juizado Especial Cível nº 0023433-67.2011.8.11.0001, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Nelson Dorigatti. j. 25.07.2016, DJe 

25.07.2016). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

EXAME DE MÉRITO, com relação a requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. Passo a análise do 

mérito com relação a requerida BANCO BRADESCO. Acolho o pedido de 

revelia feito pelo autor, ante o comparecimento de preposto do BANCO 

BRADESCO S.A, sem o devido documento de representação, sendo 

anexado apenas em momento posterior. A parte reclamante foi 

regularmente intimada com dias de antecedência em relação à audiência, 

porém, mesmo com prazo razoável para organizar representação, seu 

“preposto” compareceu ao ato desprovido dos documentos de 

credenciamento, dando ensejo à aplicação do entendimento inserto no 

Enunciado n. 99 do FONAJE, do XIX Encontro – Aracaju/SE e que 

substituiu o Enunciado n. 42 -, em que, em caso de comparecimento de 

preposto sem a necessária carta de preposição escrita ou com carta de 

preposição em que não conste expressamente o poder para transigir, só 

será possível a fixação de prazo para apresentação posterior quando 

formalizado acordo com a parte contrária, para efeito de validação deste, 

incidindo os efeitos da contumácia e revelia, de plano, em caso contrário, 

ou seja, quando não formalizado o acordo, submetendo a parte às 

sanções dos artigos 20 e 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Desta feita, DECRETO 

À REVELIA DA REQUERIDA BANCO BRADESCO S.A., nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/1995. 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. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde 

com o mérito e será analisada em momento oportuno. Passo a análise do 

mérito. Sustenta a parte autora que é aposentada do INSS, cujo benefício 

previdenciário é pago através de conta bancária junto ao reclamado. 

Relata, ainda, que tem sofrido descontos indevidos em sua conta 

bancária. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende 

ausência de ato ilícito, inexistindo responsabilidade reparatória. Argumenta 

que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos. A solução 

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

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

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

do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. 

Verifico que a autora afirma em sua peça inicial que a responsabilidade 

das cobranças em sua conta são da ora requerida, contudo, em análise 

aos documentos constantes dos autos, é possível verificar que as 

cobranças são feitas pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, não tendo a 

autora demonstrado a responsabilidade da requerida nos fatos discutidos. 

Portanto, não há dever de indenizar da ora requerida Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de 

seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de 

distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não 

desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem 

suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. 

A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

EXAME DE MÉRITO, com relação a requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. - DECRETO A REVELIA 

DA REQUERIDA BANCO BRADESCO na forma do artigo 20 da Lei 

9.099/95; - RESOLVO O MÉRITO com relação a requerida BANCO 

BRADESCO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora. - REVOGO E TORNO SEM 

EFEITO a liminar deferida em exame sumario; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 26 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CERINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 
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n. 1000999-72.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA CERINA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ANA CERINA DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. Inicialmente, o presente feito 

deve ser desde logo extinto sem exame de mérito com relação a BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, vejamos: Conforme documentos anexados, a 

requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, teve sua falência decretada na 

data de 12/08/2015, por meio de sentença proferida nos autos 

1071548-40.2015.8.26.0100, em tramite perante a 2ª Vara de Falência e 

recuperações Judiciais, do foro central cível da comarca de São Paulo. De 

acordo com o art. 8.º, § 1º, da Lei nº. 9.099/95, “não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil”. Assim, o a massa falida não pode ser autor ou réu em 

ação perante o Juizado Especial Cível por expressa vedação legal. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. MASSA FALIDA. INCIDÊNCIA DO 

DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI 9.099/95 E ART. 46 DA LEI DE FALENCIAS. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA – RI: 0002426252016814001 

BELÉM, Relator: SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, Data de Julgamento: 

20/07/2016, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 

03/08/2016) [GRIFEI] “RECURSO INOMINADO. SUPERMERCADO MODELO. 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8º E 51, IV DA LEI Nº 9.099/95. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ação intentada em 

desfavor do Supermercado Modelo Ltda., cuja falência foi decretada em 

22.10.2014 pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá. Conforme dispõe o artigo 

8º da Lei nº 9.099/95, não poderá ser parte nesta Justiça Especializada a 

massa falida. Quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no 

artigo 8º da Lei de Regência o processo deverá ser extinto (art. 51, IV da 

Lei nº 9.099/95). Incompetência reconhecida de ofício.” (Procedimento do 

Juizado Especial Cível nº 0023433-67.2011.8.11.0001, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Nelson Dorigatti. j. 25.07.2016, DJe 

25.07.2016). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

EXAME DE MÉRITO, com relação a requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. Passo a análise do 

mérito com relação a requerida BANCO BRADESCO. Acolho o pedido de 

revelia feito pelo autor, ante o comparecimento de preposto do BANCO 

BRADESCO S.A, sem o devido documento de representação, sendo 

anexado apenas em momento posterior. A parte reclamante foi 

regularmente intimada com dias de antecedência em relação à audiência, 

porém, mesmo com prazo razoável para organizar representação, seu 

“preposto” compareceu ao ato desprovido dos documentos de 

credenciamento, dando ensejo à aplicação do entendimento inserto no 

Enunciado n. 99 do FONAJE, do XIX Encontro – Aracaju/SE e que 

substituiu o Enunciado n. 42 -, em que, em caso de comparecimento de 

preposto sem a necessária carta de preposição escrita ou com carta de 

preposição em que não conste expressamente o poder para transigir, só 

será possível a fixação de prazo para apresentação posterior quando 

formalizado acordo com a parte contrária, para efeito de validação deste, 

incidindo os efeitos da contumácia e revelia, de plano, em caso contrário, 

ou seja, quando não formalizado o acordo, submetendo a parte às 

sanções dos artigos 20 e 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Desta feita, DECRETO 

À REVELIA DA REQUERIDA BANCO BRADESCO S.A., nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/1995. 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. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde 

com o mérito e será analisada em momento oportuno. Passo a análise do 

mérito. Sustenta a parte autora que é aposentada do INSS, cujo benefício 

previdenciário é pago através de conta bancária junto ao reclamado. 

Relata, ainda, que tem sofrido descontos indevidos em sua conta 

bancária. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende 

ausência de ato ilícito, inexistindo responsabilidade reparatória. Argumenta 

que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos. A solução 

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

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

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

do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. 

Verifico que a autora afirma em sua peça inicial que a responsabilidade 

das cobranças em sua conta são da ora requerida, contudo, em análise 

aos documentos constantes dos autos, é possível verificar que as 

cobranças são feitas pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, não tendo a 

autora demonstrado a responsabilidade da requerida nos fatos discutidos. 

Portanto, não há dever de indenizar da ora requerida Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de 

seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de 

distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não 

desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem 

suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. 

A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

EXAME DE MÉRITO, com relação a requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. - DECRETO A REVELIA 

DA REQUERIDA BANCO BRADESCO na forma do artigo 20 da Lei 

9.099/95; - RESOLVO O MÉRITO com relação a requerida BANCO 

BRADESCO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora. - REVOGO E TORNO SEM 

EFEITO a liminar deferida em exame sumario; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 26 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000300-18.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULINO SANTOS DOS REIS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000300-18.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LEANDRO PAULINO 

SANTOS DOS REIS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 
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objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, especificamente valor 

que afirma pendente/remanescente. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "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". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa citação e intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos 

locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a 

citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de 

recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 

524 c/c art. 523 c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no 

prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a qualificação do 

exequente e do executado, do número do processo, do valor da dívida e 

da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - com a indicação do 

número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para requisitar do 

Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência 

de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora online -, ou 

pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. 

Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda 

que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, 

e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor – 

NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e 

depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 24 de abril de 2020 - 20:08:42. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000300-18.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULINO SANTOS DOS REIS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000300-18.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LEANDRO PAULINO 

SANTOS DOS REIS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, especificamente valor 

que afirma pendente/remanescente. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 
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proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "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". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa citação e intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos 

locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a 

citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de 

recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 

524 c/c art. 523 c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no 

prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a qualificação do 

exequente e do executado, do número do processo, do valor da dívida e 

da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - com a indicação do 

número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para requisitar do 

Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência 

de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora online -, ou 

pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. 

Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda 

que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, 

e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor – 

NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e 

depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 24 de abril de 2020 - 20:08:42. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000405-24.2020.8.11.0038 REQUERENTE: CLEIA APARECIDA 

CEARENSE REQUERIDO: FUNERARIA ARAPUTANGA LTDA - ME Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes CLEIA 

APARECIDA CEARENSE e FUNERÁRIA ARAPUTANGA, em que, entre 

outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte que seja 

determinado “que a Empresa Ré se abstenha em continuar realizando 

cobrança indevida, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), a ser revertido em favor da Autora, em caso do descumprimento 

da ordem e seja determinada a exclusão do nome do da Autora do banco 

de dados do SERASA”. Narra que: “(…) no dia 28 de novembro de 2019, 

ao tentar efetuar uma compra no comércio local, por intermédio do 

crediário, foi impedida pelo fato de seu nome estar incluso do cadastro de 

inadimplência. Conforme certidão positiva de protestos anexo, a 

negativação diz respeito ao valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais), com data de 30/10/2018, conforme demonstrado nos autos. Ocorre 

Excelência, que a negativação é indevida, posto que a Autora NUNCA 

manteve qualquer vínculo comercial/contratual com a Promovida que 

desse azo a negativação, e também nunca esteve inadimplente com seus 

compromissos, vez que sempre prezou pelo seu bom nome, conforme 

demonstrado por meio de extrato do SPC/SERASA anexo. A parte autora 

compareceu pessoalmente junto à Requerida para resolver de forma 

amigável, ocasião em que o representante legal da Requerida lhe informou 

que tratava-se dos serviços relacionados ao funeral de sua mãe. Nesta 

ocasião a Autora informou ao proprietário da funerária que não assumiu 
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qualquer tipo de compromisso junto a Ré e não contratou qualquer tipo de 

serviços funerários, haja vista que a sua mãe possuía plano funerário 

(...)”. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 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” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos 

da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – não ocorre 

atualmente, uma vez que a pesquisa realizada pelo subscrevente retornou 

com a informação de que não mantido/existente o lançamento do nome da 

parte nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, o que, 

igualmente, afasta o periculum in mora e a necessidade de deferimento 

desse pedido, uma vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo em aguardar a cientificação da parte adversa e a 

realização da audiência de conciliação futura, momento em que as partes 

serão informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, a qual 

será buscada, sempre que possível – Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, a 

possibilidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução 

conjunta. No que se refere ao protesto realizado junto ao Cartório do 2º 

Ofício de Araputanga – Notarial e Registral, verifico que decorre de 

duplicata de serviço por indicação em razão da suposta prestação deles 

pela FUNERÁRIA ARAPUTANGA LTDA., o qual pode ser decorrente da 

morte falecimento de genitora/mãe biológica, cujo serviço não nega ter 

sido prestado, mas sim afirma ter plano funerário que sequer demonstrou 

existir ou, ainda, que tem o plano a cobertura da relação com os serviços 

a que cobrada/exigida. A duplicata de prestação de serviços é título 

emitido por profissionais ou por empresas, para cobrança de serviços 

prestados. Há possibilidade legal do protesto - por falta de aceite, de 

devolução ou de pagamento - tirado pelo sacador, de maneira que poderá, 

para efeitos de protesto, apresentar simples indicações do portador. Os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar não subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o 

momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da 

não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente, porque não há atual manutenção do nome 

da parte. Com essas razões e porque ausentes os requisitos do NCPC, 

art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA para determinar que seja excluído o nome dos 

registros/banco de dados, pois não verificada a manutenção atual. Caso 

ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA 

ao(s) requerente(s) 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. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista 

para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, 

bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, 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. 9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, 

art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no 

art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 22 de abril de 2020 - 

19:51:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-35.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA XAVIER CORREIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010183-35.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: FERNANDA XAVIER CORREIA 

DOS SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por FERNANDA XAVIER CORREIA DOS SANTOS em desfavor de VIVO 

S.A. É o necessário. Decido. Trata-se de cumprimento do acordão que 

desconstituiu a sentença de primeiro grau, condenando a requerida nos 

seguintes termos: Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por 

FERNANDA XAVIER CORREIA DOS SANTOS, ante a sua tempestividade e, 

no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para os seguintes fins: a) desconstituir 

a sentença prolatada na origem, que extinguiu o feito sem resolução do 

mérito por suposta violação à coisa julgada; b) condenar a empresa 

Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um 

ponto percentual) ao mês, a partir da citação. c) condenar a empresa 

Recorrida na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de 

realizar faturamento/cobranças relativos ao período em que os serviços 

permaneceram suspensos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento. A requerida efetuou 

depósito parcial da condenação, tendo realizado acordo referente ao valor 

remanescente. Em resumo: “As partes compuseram acordo do saldo 

remanescente no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que será 
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pago pela requerida, por meio de depósito bancário na conta indicada, até 

17 de abril de 2020. Com o presente acordo as partes dão ampla, geral, 

irrestrita e irrevogável quitação ao objeto discutido nos presentes autos”. 

Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento na conta indicada no id. 

30394924. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 26 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-35.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA XAVIER CORREIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010183-35.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: FERNANDA XAVIER CORREIA 

DOS SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por FERNANDA XAVIER CORREIA DOS SANTOS em desfavor de VIVO 

S.A. É o necessário. Decido. Trata-se de cumprimento do acordão que 

desconstituiu a sentença de primeiro grau, condenando a requerida nos 

seguintes termos: Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por 

FERNANDA XAVIER CORREIA DOS SANTOS, ante a sua tempestividade e, 

no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para os seguintes fins: a) desconstituir 

a sentença prolatada na origem, que extinguiu o feito sem resolução do 

mérito por suposta violação à coisa julgada; b) condenar a empresa 

Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um 

ponto percentual) ao mês, a partir da citação. c) condenar a empresa 

Recorrida na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de 

realizar faturamento/cobranças relativos ao período em que os serviços 

permaneceram suspensos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento. A requerida efetuou 

depósito parcial da condenação, tendo realizado acordo referente ao valor 

remanescente. Em resumo: “As partes compuseram acordo do saldo 

remanescente no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que será 

pago pela requerida, por meio de depósito bancário na conta indicada, até 

17 de abril de 2020. Com o presente acordo as partes dão ampla, geral, 

irrestrita e irrevogável quitação ao objeto discutido nos presentes autos”. 

Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento na conta indicada no id. 

30394924. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 26 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010024-63.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010024-63.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: FAUSTINO LOPES DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - 

interposto por BANCO BRADESCARD S.A. (BRADESCO), no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação de omissão e pedido de “(…) 

que seja ressalvado o levantamento do autor do valor principal e ao 

executado do valor dos juros (...)”, sob a alegação de que “(…) a 

sentença declarou extinto o procedimento sem fazer ressalva quanto ao 

valor excessivo inerente aos juros incidentes sobre o montante principal 

da multa, de modo que há omissão da sentença (...)”. É o necessário. 

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

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

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

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 
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questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração sob a alegação de que que “(…) a sentença 

declarou extinto o procedimento sem fazer ressalva quanto ao valor 

excessivo inerente aos juros incidentes sobre o montante principal da 

multa, de modo que há omissão da sentença (...)”. Em momento algum a 

parte devedor/executada apresentou embargos do devedor/impugnação 

ao cumprimento com a fundamentação ora alegada no recurso de 

embargos de declaração, de que há valor excessivo, pelo contrário, foi 

regularmente intimada/cientificada e pugnou por mais prazo – Id. Num. 

19137570 - ou deixou transcorrer in albis, pois sequer manifestou sobre 

isso – Id. Num. 24215407. A leitura da sentença extintiva e os alvarás 

expedidos já permitem concluir que a obrigação da parte 

devedor/executada foi extinta pelo cumprimento/adimplemento e que o 

valor pago ao credor/exequente é o valor de multa cominatória/astreinte 

fixada com a sua correção monetária e sem juros de mora algum, 

conforme já decidido outrora, ou seja, para a parte credora/exequente 

fora expedido alvará no importe de R$. 4.000,92 (quatro mil reais e 

noventa e dois centavos) – Id. Num. 19046569 - e restituído para a parte 

devedora/executada o excesso de R$. 51.493,08 (cinquenta e um mil 

quatrocentos e noventa e três reais e oito centavos), sendo aquele valor 

com juros o total de R$. 6.428,61 (seis mil quatrocentos e vinte e oito reais 

e sessenta e um centavos) – Id. Num. 19046569 -, este que não foi 

autorizado/considerado ou pago, em conformidade com decisões 

pretéritas – Id. Num. 18733745; Id. Num. 23641339 e Id. Num. 25413297. A 

leitura do recurso de embargos de declaração - que somente serviu para 

atrasar o trânsito em julgado do decisum de extinção pelo adimplemento e 

favorável ao devedor/executado, quem se manteve inerte sobre o assunto 

em momento anterior, obstando, portanto, o arquivamento e baixa da taxa 

de congestionamento da Comarca – já demonstra a contradição em seu 

conteúdo, pois narra a exclusão dos juros incidentes sobre a multa, aduz 

que o cálculo do autor englobou os juros e grifa/destaca o valor “corrigido 

monetariamente”, ou seja, não há juros de mora no valor indicado e 

efetivamente pago ao credor/exequente ou omissão na sentença extintiva, 

já que sequer pediu algo em suas manifestações – Id. Num. 19137570 e Id. 

Num. 24215407. A perfunctória leitura da integralidade dos autos evitaria o 

recurso inútil e que obstou o arquivamento definitivo, que poderia ter 

ocorrido em novembro de 2019, mas exigiu nova decisão do subscrevente 

para o que é óbvio, tempo que poderia ter sido utilizado para processo 

outro. Por fim, esclareço que a razoável duração do processo depende da 

colaboração de todos os envolvidos, assim como, deixo de reconhecer 

eventual sanção pelo protelatório recurso de embargos declaração - 

NCPC, art. 1.026, § 2º - porque não ocorreu prejuízo/demora ao 

credor/exequente, quem já recebeu o seu valor por alvará judicial, assim 

como obstaria ainda mais o arquivamento do processo em epígrafe. Isso 

posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) a 

omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. O mínimo que se espera 

agora do patrono da parte devedora/executada é a RENÚNCIA A 

EVENTUAL PRAZO RECURSAL, como forma de permitir o imediato 

arquivamento definitivo e auxílio redução da taxa de congestionamento da 

Comarca, mormente nesse período de pandemia em que os prazos estão 

suspensos. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de abril de 2020 - 13:49:43. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010024-63.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010024-63.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: FAUSTINO LOPES DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - 

interposto por BANCO BRADESCARD S.A. (BRADESCO), no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação de omissão e pedido de “(…) 

que seja ressalvado o levantamento do autor do valor principal e ao 

executado do valor dos juros (...)”, sob a alegação de que “(…) a 

sentença declarou extinto o procedimento sem fazer ressalva quanto ao 

valor excessivo inerente aos juros incidentes sobre o montante principal 

da multa, de modo que há omissão da sentença (...)”. É o necessário. 

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

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

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

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. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração sob a alegação de que que “(…) a sentença 

declarou extinto o procedimento sem fazer ressalva quanto ao valor 

excessivo inerente aos juros incidentes sobre o montante principal da 

multa, de modo que há omissão da sentença (...)”. Em momento algum a 

parte devedor/executada apresentou embargos do devedor/impugnação 

ao cumprimento com a fundamentação ora alegada no recurso de 

embargos de declaração, de que há valor excessivo, pelo contrário, foi 

regularmente intimada/cientificada e pugnou por mais prazo – Id. Num. 

19137570 - ou deixou transcorrer in albis, pois sequer manifestou sobre 

isso – Id. Num. 24215407. A leitura da sentença extintiva e os alvarás 

expedidos já permitem concluir que a obrigação da parte 

devedor/executada foi extinta pelo cumprimento/adimplemento e que o 

valor pago ao credor/exequente é o valor de multa cominatória/astreinte 

fixada com a sua correção monetária e sem juros de mora algum, 

conforme já decidido outrora, ou seja, para a parte credora/exequente 

fora expedido alvará no importe de R$. 4.000,92 (quatro mil reais e 

noventa e dois centavos) – Id. Num. 19046569 - e restituído para a parte 

devedora/executada o excesso de R$. 51.493,08 (cinquenta e um mil 

quatrocentos e noventa e três reais e oito centavos), sendo aquele valor 

com juros o total de R$. 6.428,61 (seis mil quatrocentos e vinte e oito reais 

e sessenta e um centavos) – Id. Num. 19046569 -, este que não foi 

autorizado/considerado ou pago, em conformidade com decisões 

pretéritas – Id. Num. 18733745; Id. Num. 23641339 e Id. Num. 25413297. A 

leitura do recurso de embargos de declaração - que somente serviu para 

atrasar o trânsito em julgado do decisum de extinção pelo adimplemento e 
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favorável ao devedor/executado, quem se manteve inerte sobre o assunto 

em momento anterior, obstando, portanto, o arquivamento e baixa da taxa 

de congestionamento da Comarca – já demonstra a contradição em seu 

conteúdo, pois narra a exclusão dos juros incidentes sobre a multa, aduz 

que o cálculo do autor englobou os juros e grifa/destaca o valor “corrigido 

monetariamente”, ou seja, não há juros de mora no valor indicado e 

efetivamente pago ao credor/exequente ou omissão na sentença extintiva, 

já que sequer pediu algo em suas manifestações – Id. Num. 19137570 e Id. 

Num. 24215407. A perfunctória leitura da integralidade dos autos evitaria o 

recurso inútil e que obstou o arquivamento definitivo, que poderia ter 

ocorrido em novembro de 2019, mas exigiu nova decisão do subscrevente 

para o que é óbvio, tempo que poderia ter sido utilizado para processo 

outro. Por fim, esclareço que a razoável duração do processo depende da 

colaboração de todos os envolvidos, assim como, deixo de reconhecer 

eventual sanção pelo protelatório recurso de embargos declaração - 

NCPC, art. 1.026, § 2º - porque não ocorreu prejuízo/demora ao 

credor/exequente, quem já recebeu o seu valor por alvará judicial, assim 

como obstaria ainda mais o arquivamento do processo em epígrafe. Isso 

posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) a 

omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. O mínimo que se espera 

agora do patrono da parte devedora/executada é a RENÚNCIA A 

EVENTUAL PRAZO RECURSAL, como forma de permitir o imediato 

arquivamento definitivo e auxílio redução da taxa de congestionamento da 

Comarca, mormente nesse período de pandemia em que os prazos estão 

suspensos. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de abril de 2020 - 13:49:43. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-62.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COCENZO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000644-62.2019.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO COCENZO 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes FRANCISCO COCENZO NETO em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em que aquela 

deixou o prazo para se manifestar transcorrer in albis. É o necessário. 

Decido. O autor fora intimado para emendar a inicial, a fim de apresentar 

procuração por instrumento público ou a assinatura a rogo subscrita por 2 

(duas) testemunhas, necessário para o caso de pessoa analfabeta, sob 

pena de indeferimento e extinção, o que não fizera, anexando apenas 

petição sem o referido documento. A parte reclamante deixou de promover 

os atos que lhe competia, ocasionando o abandono da causa por mais de 

30 (trinta) dias, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção, uma vez que o 

Poder Judiciário atual, especialmente a Justiça Estadual que tem ampla 

competência, não pode manter uma estrutura para tramitar processos que 

nem mesmo as partes fazem valer a importância da lide/interesse. O 

abandono processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, 

III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na 

Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, 

em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, 

conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e 

pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da 

Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei 

n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI 

FEDERAL N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 24 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-10.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDA SILVA DE PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010131-10.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: ONDINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS CARVALHO EXECUTADO: WANDA SILVA DE PAULA PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito 

da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ONDINA 

OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO em desfavor de WANDA SILVA DE 

PAULA. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo, 

devidamente homologado, o qual não fora cumprido. A parte autora foi 
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intimada para manifestar requerendo o que entender de direito, contudo, 

não apresentou endereço atualizado da requerida, tampouco indicou bens. 

Não logrando êxito em informar o endereço e indicar bens passíveis de 

penhora, providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção 

é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, 

se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 

do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso 

posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos documentos ao 

credor/exequente, caso algum original tenha sido apresentado/entregue 

na Secretaria do Juizado Especial quando do processamento. Esgotados 

os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, caso 

requerido expressamente pelo credor e assumindo o compromisso de 

informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins 

de inscr ição do devedor /executado no  cadas t ro  de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua 

responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-10.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDA SILVA DE PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010131-10.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: ONDINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS CARVALHO EXECUTADO: WANDA SILVA DE PAULA PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito 

da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ONDINA 

OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO em desfavor de WANDA SILVA DE 

PAULA. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo, 

devidamente homologado, o qual não fora cumprido. A parte autora foi 

intimada para manifestar requerendo o que entender de direito, contudo, 

não apresentou endereço atualizado da requerida, tampouco indicou bens. 

Não logrando êxito em informar o endereço e indicar bens passíveis de 

penhora, providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção 

é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, 

se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 

do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso 

posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos documentos ao 

credor/exequente, caso algum original tenha sido apresentado/entregue 

na Secretaria do Juizado Especial quando do processamento. Esgotados 

os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, caso 

requerido expressamente pelo credor e assumindo o compromisso de 

informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins 

de inscr ição do devedor /executado no  cadas t ro  de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua 

responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CRISTINA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000115-77.2018.8.11.0038 EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: VALERIA CRISTINA DE PAULA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

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

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

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 
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débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "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". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 

c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 22 de abril de 2020 - 19:12:26. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CRISTINA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000115-77.2018.8.11.0038 EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: VALERIA CRISTINA DE PAULA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

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

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

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "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". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 
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ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 

c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 22 de abril de 2020 - 19:12:26. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000283-45.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA PACHECO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000283-45.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: ONDINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS CARVALHO EXECUTADO: DAIANA PACHECO DA SILVA Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "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". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa citação e intimação das instituições públicas ou 
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privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos 

locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a 

citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de 

recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 

524 c/c art. 523 c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no 

prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a qualificação do 

exequente e do executado, do número do processo, do valor da dívida e 

da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - com a indicação do 

número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para requisitar do 

Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência 

de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora online -, ou 

pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. 

Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda 

que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, 

e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor – 

NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e 

depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de abril de 2020 - 18:01:17. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001003-12.2019.8.11.0038 INTERESSADO: ELIZANGELA MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - 

EPP PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor de E - 

CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP. Relatório dispensado, 

conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. Em suma, sustenta a parte 

autora que contratou Curso de Técnico em Farmácia junto a requerida, 

com duração de 18 meses (26/01/2015 a 26/07/2016), valor final de R$ 

4.284,00 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais). Aduz que, em 

meados de 2017, começaram os problemas junto a instituição promovida, 

alegando não haver qualquer orientação, bem como que houve o 

fechamento do prédio local, cessando assim a prestação de serviços na 

cidade de Reserva do Cabaçal-MT. Por fim, requer a devolução do valor 

pago, bem como danos morais. Por outro lado, em contestação, a parte ré 

alega inexistência do dever de indenizar em razão da inocorrência de 

conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparação. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Em que pese às suas alegações autorais, 

não há elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por 

parte da empresa reclamada. Não obstante o promovente alegue ferimento 

às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes para a 

procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe ao presente caso. Entendo que os documentos apresentados são 

insuficientes para efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial. 

Apesar das alegações da autora de que o polo foi encerrado em sua urbe 

antes da data do final do curso, consta nos autos documentos que 

comprovam a continuidade do envio dos documentos e portanto, do 

serviço. Há nos autos documento que demonstra que a requerida entrou 

em contato com a autora via aplicativo WhatsApp solicitando documentos 

para emissão do certificado, tendo está se negado a enviar, porque não 

teria mais interesse no curso. Entendo que, o fato da autora, após cursar 

todas as aulas, simplesmente não ter mais interesse no curso, não lhe 

garante direito de ressarcimento dos valores, posto que, o serviço lhe foi 

prestado. Ademais, consta nos autos documentos de estágio com 

assinatura da autora, que os contestou de forma genérica, apenas 

afirmando que não enviou, não provando, tampouco alegando se tratar de 

assinatura ou documento falso. Ressalto a regra do ônus da prova no 

Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor 

que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não 

significa que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, 

não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos 
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direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se tratando de 

dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação pela parte 

requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não logrou a autora 

fazer. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos 

termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a 

norma processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus 

da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, 

ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. O acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 10 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP. Relatório dispensado, 

conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. Em suma, sustenta a parte 

autora que contratou Curso de Técnico em Farmácia junto a requerida, 

com duração de 18 meses (26/01/2015 a 26/07/2016), valor final de R$ 

4.284,00 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais). Aduz que, em 

meados de 2017, começaram os problemas junto a instituição promovida, 

alegando não haver qualquer orientação, bem como que houve o 

fechamento do prédio local, cessando assim a prestação de serviços na 
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conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparação. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Em que pese às suas alegações autorais, 

não há elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por 

parte da empresa reclamada. Não obstante o promovente alegue ferimento 

às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes para a 

procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe ao presente caso. Entendo que os documentos apresentados são 
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Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 36 de 287



o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 10 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-80.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000895-80.2019.8.11.0038 REQUERENTE: EDUARDO LUIZ DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada pelo(a) requerente em 

epígrafe em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA (pessoa jurídica de 

direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico – ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 

12.153/2009, art. 2º, § 4º. Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa. Isso posto, por 

prescindível e audiência de conciliação e possibilidade de que seja 

feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a parte 

autora e Procuradoria do Município foram contrários à realização da 

audiência, DETERMINO que cite/intime a parte adversa para apresentar 

defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, assim como forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 10 de abril 

de 2020 - 16:55:14. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CONCEICAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERANCA CAPITALIZACAO SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON PROCIDONIO DA SILVA OAB - SP165866 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000632-48.2019.8.11.0038 REQUERENTE: BENEDITO CONCEICAO 

MARTINS REQUERIDO: LIDERANCA CAPITALIZACAO SOCIEDADE 

ANONIMA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa, tendo como partes BENEDITO CONCEICAO MARTINS e LIDERANCA 

CAPITALIZACAO SOCIEDADE ANONIMA, em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

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

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 8 de abril de 2020 - 16:25:47. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CONCEICAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERANCA CAPITALIZACAO SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON PROCIDONIO DA SILVA OAB - SP165866 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000632-48.2019.8.11.0038 REQUERENTE: BENEDITO CONCEICAO 

MARTINS REQUERIDO: LIDERANCA CAPITALIZACAO SOCIEDADE 

ANONIMA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa, tendo como partes BENEDITO CONCEICAO MARTINS e LIDERANCA 

CAPITALIZACAO SOCIEDADE ANONIMA, em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

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

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 
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COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 8 de abril de 2020 - 16:25:47. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47970 Nr: 823-88.2015.811.0026

 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: LCdC, JCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O, Luiz Carlos Dias - OAB:22566

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando o Dr. Luiz Carlos dias, do teor da sentença a ref. 79 que 

EXTINGUIU o processo com resolução de mérito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-04.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000260-04.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP EXECUTADO: LAC FORTE INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, 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 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo Códex, recebo a 

petição inicial. CITE-SE e intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido pela 

metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o prazo 

de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, por 

meio de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença 

ou pessoalmente, caso não haja advogado constituído nos autos (art. 841, 

§1º e §2º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o 

Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se certidão 

de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor 

da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 828, do 

NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000002-91.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAMARIA MACHADO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

R. M. FERREIRA DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000002-91.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: R. M. FERREIRA DE ALMEIDA - 

ME, ROSAMARIA MACHADO FERREIRA DE ALMEIDA VISTOS. Recebo a 

exordial, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. 

CITE-SE A PARTE EXECUTADA, pelo correio, nos termos do art. 8º, I e II da 

Lei 6.830/80, PARA PAGAR A DÍVIDA com os acréscimos legais indicados 

na Certidão de Dívida Ativa ou GARANTIR A EXECUÇÃO, no prazo de 05 

(CINCO) DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de lhe serem penhorados ou 

arrestados tantos bens quanto bastarem para a plena execução da dívida. 

No caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado. Todavia, na hipótese de integral pagamento 

no prazo estipulado, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827, do CPC). Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da execução, a penhora poderá recair em qualquer bem da parte 

executada, exceto os que a lei declare impenhorável (art. 10, da LEF), 

procedendo desde logo a sua avaliação, devendo o valor constar do 

termo ou auto de penhora (art. 13, LEF). Caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis, intime-se o cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC). 

Após a garantia do processo executivo, a parte executada poderá 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos 

permissivos legais (art. 16, da LEF). Escoado os prazos e havendo 

renitência da parte devedora em pagar ou garantir a dívida, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de quinze dias, apresentar cálculo 

atualizado do crédito e requerer as medidas constritivas que entender 

pertinentes, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no art. 2º, “a” do Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000472-25.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DA CUNHA BEBIDAS - ME (EXECUTADO)

ROSINEI PINHEIRO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000472-25.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: R. P. DA CUNHA BEBIDAS - 

ME, ROSINEI PINHEIRO DA CUNHA VISTOS. Recebo a exordial, tendo em 

vista o preenchimento de todos os requisitos legais. CITE-SE A PARTE 

EXECUTADA, pelo correio, nos termos do art. 8º, I e II da Lei 6.830/80, 

PARA PAGAR A DÍVIDA com os acréscimos legais indicados na Certidão 

de Dívida Ativa ou GARANTIR A EXECUÇÃO, no prazo de 05 (CINCO) 

DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados 

tantos bens quanto bastarem para a plena execução da dívida. No caso 

de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado. Todavia, na hipótese de integral pagamento no 

prazo estipulado, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, do CPC). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução, a penhora poderá recair em qualquer bem da parte executada, 

exceto os que a lei declare impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo 

desde logo a sua avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (art. 13, LEF). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

intime-se o cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC). Após a 

garantia do processo executivo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (art. 16, da LEF). Escoado os prazos e havendo renitência da parte 

devedora em pagar ou garantir a dívida, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de quinze dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e 

requerer as medidas constritivas que entender pertinentes, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no art. 2º, “a” 

do Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000468-85.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA CONCEICAO DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000468-85.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: IRACEMA CONCEICAO DUTRA 

VISTOS. Recebo a exordial, tendo em vista o preenchimento de todos os 

requisitos legais. CITE-SE A PARTE EXECUTADA, pelo correio, nos termos 

do art. 8º, I e II da Lei 6.830/80, PARA PAGAR A DÍVIDA com os 

acréscimos legais indicados na Certidão de Dívida Ativa ou GARANTIR A 

EXECUÇÃO, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de 

lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem para a 

plena execução da dívida. No caso de pronto pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo atualizado. Todavia, na 

hipótese de integral pagamento no prazo estipulado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, do CPC). Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá 

recair em qualquer bem da parte executada, exceto os que a lei declare 

impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo desde logo a sua avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (art. 13, LEF). Caso 

a constrição recaia sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge da parte 

executada (art. 842, do CPC). Após a garantia do processo executivo, a 

parte executada poderá oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos estritos termos permissivos legais (art. 16, da LEF). Escoado os 

prazos e havendo renitência da parte devedora em pagar ou garantir a 

dívida, intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze dias, 

apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as medidas 

constritivas que entender pertinentes, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório, como previsto no art. 2º, “a” do 

Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000506-97.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000506-97.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT VISTOS. Recebo a exordial, tendo em 

vista o preenchimento de todos os requisitos legais. CITE-SE A PARTE 

EXECUTADA, pelo correio, nos termos do art. 8º, I e II da Lei 6.830/80, 

PARA PAGAR A DÍVIDA com os acréscimos legais indicados na Certidão 

de Dívida Ativa ou GARANTIR A EXECUÇÃO, no prazo de 05 (CINCO) 

DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados 

tantos bens quanto bastarem para a plena execução da dívida. No caso 

de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado. Todavia, na hipótese de integral pagamento no 

prazo estipulado, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, do CPC). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução, a penhora poderá recair em qualquer bem da parte executada, 

exceto os que a lei declare impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo 

desde logo a sua avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (art. 13, LEF). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

intime-se o cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC). Após a 

garantia do processo executivo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (art. 16, da LEF). Escoado os prazos e havendo renitência da parte 

devedora em pagar ou garantir a dívida, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de quinze dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e 

requerer as medidas constritivas que entender pertinentes, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no art. 2º, “a” 

do Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000507-82.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIDAL (EXECUTADO)

ANTONIO VIDAL CALCADOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000507-82.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANTONIO VIDAL CALCADOS - 

ME, ANTONIO VIDAL VISTOS. Recebo a exordial, tendo em vista o 

preenchimento de todos os requisitos legais. CITE-SE A PARTE 

EXECUTADA, pelo correio, nos termos do art. 8º, I e II da Lei 6.830/80, 

PARA PAGAR A DÍVIDA com os acréscimos legais indicados na Certidão 

de Dívida Ativa ou GARANTIR A EXECUÇÃO, no prazo de 05 (CINCO) 

DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados 

tantos bens quanto bastarem para a plena execução da dívida. No caso 

de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado. Todavia, na hipótese de integral pagamento no 

prazo estipulado, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, do CPC). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução, a penhora poderá recair em qualquer bem da parte executada, 

exceto os que a lei declare impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo 

desde logo a sua avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (art. 13, LEF). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

intime-se o cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC). Após a 

garantia do processo executivo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (art. 16, da LEF). Escoado os prazos e havendo renitência da parte 

devedora em pagar ou garantir a dívida, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de quinze dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e 

requerer as medidas constritivas que entender pertinentes, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no art. 2º, “a” 
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do Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000469-70.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J M PANSINI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000469-70.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: J M PANSINI - ME VISTOS. 

Recebo a exordial, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos 

legais. CITE-SE A PARTE EXECUTADA, pelo correio, nos termos do art. 8º, 

I e II da Lei 6.830/80, PARA PAGAR A DÍVIDA com os acréscimos legais 

indicados na Certidão de Dívida Ativa ou GARANTIR A EXECUÇÃO, no 

prazo de 05 (CINCO) DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de lhe serem 

penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem para a plena 

execução da dívida. No caso de pronto pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo atualizado. Todavia, na 

hipótese de integral pagamento no prazo estipulado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, do CPC). Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá 

recair em qualquer bem da parte executada, exceto os que a lei declare 

impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo desde logo a sua avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (art. 13, LEF). Caso 

a constrição recaia sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge da parte 

executada (art. 842, do CPC). Após a garantia do processo executivo, a 

parte executada poderá oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos estritos termos permissivos legais (art. 16, da LEF). Escoado os 

prazos e havendo renitência da parte devedora em pagar ou garantir a 

dívida, intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze dias, 

apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as medidas 

constritivas que entender pertinentes, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório, como previsto no art. 2º, “a” do 

Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000551-04.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS UNILAC LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000551-04.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

LATICINIOS UNILAC LTDA - ME VISTOS. Recebo a exordial, tendo em vista 

o preenchimento de todos os requisitos legais. CITE-SE A PARTE 

EXECUTADA, pelo correio, nos termos do art. 8º, I e II da Lei 6.830/80, 

PARA PAGAR A DÍVIDA com os acréscimos legais indicados na Certidão 

de Dívida Ativa ou GARANTIR A EXECUÇÃO, no prazo de 05 (CINCO) 

DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados 

tantos bens quanto bastarem para a plena execução da dívida. No caso 

de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado. Todavia, na hipótese de integral pagamento no 

prazo estipulado, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, do CPC). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução, a penhora poderá recair em qualquer bem da parte executada, 

exceto os que a lei declare impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo 

desde logo a sua avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (art. 13, LEF). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

intime-se o cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC). Após a 

garantia do processo executivo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (art. 16, da LEF). Escoado os prazos e havendo renitência da parte 

devedora em pagar ou garantir a dívida, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de quinze dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e 

requerer as medidas constritivas que entender pertinentes, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no art. 2º, “a” 

do Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000470-55.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERANTES CALIFORNIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000470-55.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: REFRIGERANTES CALIFORNIA 

LTDA VISTOS. Recebo a exordial, tendo em vista o preenchimento de 

todos os requisitos legais. CITE-SE A PARTE EXECUTADA, pelo correio, 

nos termos do art. 8º, I e II da Lei 6.830/80, PARA PAGAR A DÍVIDA com 

os acréscimos legais indicados na Certidão de Dívida Ativa ou GARANTIR 

A EXECUÇÃO, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena 

de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem 

para a plena execução da dívida. No caso de pronto pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo atualizado. Todavia, na 

hipótese de integral pagamento no prazo estipulado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, do CPC). Não 

ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá 

recair em qualquer bem da parte executada, exceto os que a lei declare 

impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo desde logo a sua avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (art. 13, LEF). Caso 

a constrição recaia sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge da parte 

executada (art. 842, do CPC). Após a garantia do processo executivo, a 

parte executada poderá oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos estritos termos permissivos legais (art. 16, da LEF). Escoado os 

prazos e havendo renitência da parte devedora em pagar ou garantir a 

dívida, intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze dias, 

apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as medidas 

constritivas que entender pertinentes, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório, como previsto no art. 2º, “a” do 

Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000353-98.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

LASTHENIA DE FREITAS VARAO OAB - MT4695-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000353-98.2019.8.11.0026. AUTOR(A): UNIAO 

AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA REU: MUNICIPIO DE NOVA 

MARILANDIA VISTOS. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais proposta por União Avícola Agroindustrial Ltda em face do 

Município de Nova Marilândia, ambas as partes devidamente qualificadas 

nos autos. Entre um ato e outro, as partes transigiram para por fim a 

demanda, entabulando o acordo Id. 26695410, nos termos das Leis 

Municipais 851, 855 e 369, devidamente aprovadas pela Câmara Municipal, 

conforme consta no texto legal jungidos aos Ids. 2669418, 26695424 e 

26695433, respectivamente. Oportunizada a manifestação do ente 

ministerial, o Parquet não vislumbrou interesse público na ação que 

justifique sua intervenção, nos termos da cota ministerial Id. 20290417, 

razão pela qual deixo de remeter o feito ao Ministério Público Estadual para 
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intervir no feito. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. Conforme 

preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das 

formas de extinção da obrigação consiste na transação, entendida como 

estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio ou 

da obrigação. Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil 

que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo 

respectivo com resolução do mérito. No caso em epígrafe, verifico que as 

partes são plenamente capazes, que o acordo entabulado preserva 

suficientemente os interesses de todos os envolvidos, que o acordo 

entabulado se realizou mediante aprovação de Lei Municipal específica, 

cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se 

deseja compor independentemente de interferência estatal. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e 

de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Tendo em vista a preclusão lógica do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais. 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: 1000600-45.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000600-45.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:SUZANA 

CRISTINA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS 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 - Conciliação/ JEC Data: 

22/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-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))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000102-51.2017.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa do 

seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

apresentando comprovante de endereço atualizado em seu nome ou, 

comprove o vínculo jurídico ou pessoal com a pessoa do endereço 

declinado, vez que o comprovante de residência que acompanha a inicial é 

de terceira pessoa estranha a lide [ID nº 9049566, pág.03], sob pena de 

indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015. Arenápolis, 03/08/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

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

DIREITO PROCESSO n. 1000102-51.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO SANTOS DA SILVA Endereço: 

RUA PRESIDENTE VARGAS, 516, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO, 1226, - DE 674/675 A 1252/1253, 

BATISTA CAMPOS, BELÉM - PA - CEP: 66023-710 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, acerca da decisão proferida no Id 31558244. ARENÁPOLIS, 

28 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

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

DIREITO PROCESSO n. 1000102-51.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO SANTOS DA SILVA Endereço: 

RUA PRESIDENTE VARGAS, 516, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO, 1226, - DE 674/675 A 1252/1253, 

BATISTA CAMPOS, BELÉM - PA - CEP: 66023-710 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, acerca da decisão proferida no Id 31558244. ARENÁPOLIS, 

28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-86.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000552-86.2020.8.11.0026. AUTOR: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Conforme se infere da manifestação de 

ID. 31447769, mesmo devidamente cientificada da decisão que determinou 

o restabelecimento dos serviços de telefonia móvel da linha pertencente 

ao promovente (ID. 31344547), a parte promovida descumpriu a referida 

ordem judicial, razão pela qual determino a intimação da promovida para 

que no prazo de 24 horas cumpra a decisão ID. 31249432, sob pena de 

multa diária que majoro para o valor de R$ 500,00. Salienta-se, de modo 

didático, que a multa imposta é medida coercitiva hábil e idônea, sendo que 

o valor arbitrado não se aponta desarrazoado, podendo, ainda, ser 

elevado em caso de descumprimento, sem prejuízo do responsável pelo 
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descumprimento da ordem responder pelo crime de desobediência. 

Intime-se a parte promovida para ciência e cumprimento. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-22.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELENE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MONICA DA COSTA OAB - MT27559/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IESV INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VANGUARDA EIRELI (REU)

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 : 

1000511-22.2020.8.11.0026. AUTOR: ROZELENE ALVES DO 

NASCIMENTO REU: IESV INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VANGUARDA 

EIRELI VISTOS. Retorne para decisão com urgência. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000405-68.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FUNAIAMA VIEIRA (REQUERENTE)

MARCOS ANDRE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000405-68.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: MARCOS ANDRE VIEIRA, SIRLEI FUNAIAMA VIEIRA 

VISTOS. Trata-se de ação de divórcio consensual verbalizada por Lair 

Marcos André Vieira e Sirlei Funaiama Vieira devidamente qualificados, 

objetivando a dissolução da união matrimonial celebrada em 20/05/1994, 

sob o regime de Comunhão Parcial de Bens. Prefacialmente, verifica que a 

pretensão inicial esta instruída com documentos, que em tese, comprovam 

o alegado pelas partes, no entanto deixaram os demandantes de recolher 

as custas processuais. Neste passo, intimem-se os autores para 

comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do que 

preconiza o artigo 290 do CPC. Empós, findo o prazo concedido, tornem os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 21 de abril de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000816-48.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELOISA PADILHA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ROBERTO SILVA (EXECUTADO)

 

ida ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000816-48.2019.8.11.0088. 

EXEQUENTE: MARIA HELOISA PADILHA DE LIMA EXECUTADO: GILMAR 

ROBERTO SILVA VISTOS. Indefiro o pedido da exequente retro, visto que 

é sua atribuição requerer o desarquivamento e efetuar o protocolamento 

do pedido de cumprimento de sentença nos autos corretos. Ato contínuo, 

consoante mencionado na decisão anterior (29865563) e conforme 

disciplinado no artigo 531, § 2º, do CPC, o cumprimento de obrigação 

alimentar fundada em título judicial, deve ser intentado por pedido 

formulando no bojo dos próprios autos em que a decisão exequenda foi 

prolatada. Assim, tratando-se de título executivo constituído de forma 

pré-processual e homologado judicialmente, nos termos do artigo 515, 

inciso III, do CPC, o presente procedimento deverá tramitar na forma do 

cumprimento de sentença e nos próprios autos da decisão exequenda, 

previsto no artigo 523 e seguintes do CPC e não do artigo 911, requerido 

na petição inicial. Desta forma, considerando que a autora, devidamente 

intimada, não promoveu a regular emenda do feito, 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. Ante a 

natureza da ação, defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem honorários. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. P. I. C. Às providências. Aripuanã/MT, 

25 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-60.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA FERREIRA DA SILVA LISBOA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para esclarecer quem é o executado da 

presente ação, tendo em vista que na distribuição encontra-se como 

executada a Sra. Noemia Ferreira da Silva Lisboa e na petição inicial os 

executados são Rozangela Ferreira da Silva e Wemerson Moraes 

Rodrigues.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51716 Nr: 434-82.2013.811.0088

 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: MARCIA APARECIDA PASCOAL MARÇAL DOS 

SANTOS, RODRIGO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR VARGAS WITCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN ROBERTO - OAB:2451-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:18134, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456 B, WAINER WILLIANS 

DE FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 E, desde então, lá se vão quase 3 anos de absoluta letargia processual, 

porque, a partir do momento que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica, diligencia nenhuma se requereu, ato processual nenhum se 

praticou.

Dessa forma, visando emprestar efetividade à ação incidental, e 

constatando que a questão da propriedade dos semoventes é 

controvertida nos autos, porque a penhora teria incidido em área diversa 

daquela em que a embargante teria firmado contrato de arrendamento rural 

com o executado (Joaquim Inácio), e os animais constritos não possuiriam 

as marcas identificadoras, fixo tais questões como objeto da controvérsia, 

e faculto às partes a indicação das provas que porventura ainda 

pretendam produzir, justificando e descrevendo a razão da dilação 

probatória requestada, no prazo comum de 15 dias.

Após, com ou sem manifestação, venham-me conclusos para análise do 

cabimento da dilação probatória ou julgamento direto da lide, conforme o 

estado do processo.

Publique-se.

Às providências.

Aripuanã/MT, 27 de abril de 2.020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57723 Nr: 1066-40.2015.811.0088

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado e parte Requerida, 

neste feito, Dr. Adriano José da Silva, quanto ao inteiro teor da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58132 Nr: 1306-29.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PEREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para ABSOLVER o réu Cleiton Pereira de Faria da imputação do 

crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal) e 

pronunciar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de 

receptação impropria (art. 180, § 3º do CP).

Transitando em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Aripuanã/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59194 Nr: 110-87.2016.811.0088

 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: MDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 Nos termos da legislação vigente, intimo as parte, na pessoa de seus 

Advogados, para ciência quanto ao inteiro teor da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66343 Nr: 1431-26.2017.811.0088

 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 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER GONCALVES DOS SANTOS 

20845588168 – ME, ELIEZER GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MS 12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para recolher as custa da carta precatória, 

com finalidade de citação de ELIEZER GONÇALVES DOS SANTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57698 Nr: 1052-56.2015.811.0088

 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: RAMIRO LEMES DA SILVA, LEONIR APARECIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA TRIVELATTO LTDA., 

ROMEU ALBERTO PARIZZOTTO, APARECIDA SONIA GOMES 

PARIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1052-56.2015.811.0088

Código nº 57698

Requerente: Ramiro Lemes da Silva e Leonir Aparecida Leite da Silva

Requeridos: Incorporadora Trivelatto LTDA, Romeu Alberto Parizzotto e 

Aparecida Sonia Gomes Parizzotto

 VISTOS.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com outorga de escritura 

definitiva c/c preceito cominatório e indenização por danos morais 

verbalizada por Ramiro Lemes da Silva e Leonir Aparecida Leite da Silva 

em face de Incorporadora Trivelatto LTDA, Romeu Alberto Parizzotto e 

Aparecida Sonia Gomes Parizzotto objetivando a outorga da escritura 

definitiva da área de 205,70 hectares localizada na Gleba nº 2 da Colônia 

Mourão, lote nº 14C-5 nesta urbe.

 Manifesta-se os requerente, pugnando pela decretação da revelia dos 

requeridos, diante do recebimento da carta de citação de Ref. 30, e, 

consequentemente pleiteando pelo julgamento antecipado da lide ( Ref. 

40).

 Compulsando os autos, denota-se que a carta de citação remetida ao 

endereço dos requeridos, foi recebida por pessoa estranha a lide e, 

considerando que a citação pelo correio tem natureza de citação pessoal, 

a teor do que prescreve o artigo 248, §1º do CPC, a carta deverá ser 

entregue ao próprio destinatário.

Nesses moldes, tendo em vista que a correspondência citatória enviada 

para o endereço dos requeridos foi recebida por terceiro desconhecido 

(Ref.30), nos termos do artigo 246, II, do CPC, determino a renovação do 

ato por oficial de justiça, no endereço indicado, para proceder a citação 

dos requeridos para que no prazo de 15 dias, apresentem contestação.

 Ademais, apresentada contestação, intime-se os autores para 

impugnarem, no prazo de 15 dias, após façam-me os autos conclusos 

para saneamento do feito e designação de audiência instrutória.

Às providências.

Aripuanã/MT, 27 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59357 Nr: 219-04.2016.811.0088

 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: Tania de Fátima Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Crispin Canguçu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER - 

OAB:329413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSE STUANI - 

OAB:21949/0 - MT, OSVALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A

 Autos nº 219-04.2016.811.0088

Código: 59357

Requerente: Tania de Fatima Dias

Requerido: Erson Crispin Canguçu

VISTOS.

Trata-se de ação de indenização por danos morais verbalizada por Tania 

de Fatima Dias, em face Erson Crispin Canguçu, objetivando a condenação 

do requerido a arcar com os prejuízos morais sofridos ante as acusações 

de subtração do aparelho celular da esposa do demandado publicamente 

em seu ambiente de trabalho no valor de 100 salários mínimos.

 Compulsando aos autos, vislumbro que a audiência de instrução 

designada de Ref. 37, foi cancelada (Ref. 44), encontrando-se pendente 

de realização.

 Portando, designo audiência de instrução para a data de 26 de junho de 

2020 ás 13:15 min, cabendo aos advogados das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência designada, sendo a intimação por via judicial opção residual, 

quando comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, 

§4º, inciso I, CPC).

Advirto, ainda, que inércia dos advogados em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo para 

realização da solenidade designada.

Ciência ao Parquet.

 Às providências.

 Aripuanã/MT, 27 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 2134-88.2016.811.0088
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 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: JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MAXIR PACHECO 

CEOLIN - OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Jaqueline 

Nunes da Silva e Erivelton de Araujo para que produza os efeitos legais e 

de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham e, 

por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na 

inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c 

artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do 

CPC.Considerando o trabalho desempenhado pelos curadores dativos Dr. 

Andrey Phelipe Kerber, Drª. Elisângela Maxir Pacheco Ceolin e Drª. 

Divaneide Anacleto Rodrigues, arbitro honorários nos moldes do que 

preconiza o art. 85, § 2º do CPC/2015, ou seja: (I) grau de zelo do 

profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a 

importância da causa; (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, sendo assim fixo os honorários no montante 

de 2 URH’S para cada causídico, proceda-se a secretaria a expedição da 

certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ.Isento 

as partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem 

beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do 

CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil respectivo, fazendo constar que a parte 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Oportunamente, feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Aripuanã/MT, 28 de abril de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito 

em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 63663 Nr: 3138-63.2016.811.0088

 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: MRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por Maria dos 

Santos de Andrade para DECLARAR DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinha com Arnaldo Messias de Andrade, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, DECRETO-LHES O DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. 

Considerando o trabalho desempenhado pelos curadores dativos Dr. 

Moacir Pereira dos Santos e Drª Juliana Paes Pereira, arbitro honorários 

nos moldes do que preconiza o art. 85, § 2º do CPC/2015, ou seja: (I) grau 

de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza 

e a importância da causa; (IV) o trabalho realizado pela advogada e o 

tempo exigido para o seu serviço, sendo assim fixo os honorários no 

montante de 2 URH para cada causídico, proceda-se a secretaria a 

expedição da certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos 

judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil respectivo, fazendo constar que a parte 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Oportunamente, feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Aripuanã/MT, 28 de abril de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito 

em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-75.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MONTEIRO HOTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em razão da ausência justificada da conciliadora deste juizado especial no 

período de 10 à 24 de julho de 2020, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 27 de julho de 2020 às 13 horas.

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)

 

Em razão da ausência justificada da conciliadora deste juizado especial no 

período de 10 à 24 de julho de 2020, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 27 de julho de 2020 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-15.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PAULA DA SILVA LUTIKOSKI (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)

 

Em razão da ausência justificada da conciliadora deste juizado especial no 

período de 10 à 24 de julho de 2020, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 27 de julho de 2020 às 14 horas.

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)

 

Em razão da ausência justificada da conciliadora deste juizado especial no 

período de 10 à 24 de julho de 2020, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 27 de julho de 2020 às 14h30min.

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:
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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)

 

Em razão da ausência justificada da conciliadora deste juizado especial no 

período de 10 à 24 de julho de 2020, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 27 de julho de 2020 às 15 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-27.2020.8.11.0088

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)

 

Em razão da ausência justificada da conciliadora deste juizado especial no 

período de 10 à 24 de julho de 2020, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 27 de julho de 2020 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-04.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA CELESTE DA VITORIA BASSETI (REQUERENTE)

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 ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000041-04.2017.8.11.0088. REQUERENTE: VANDA CELESTE DA VITORIA 

BASSETI REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. VISTOS. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme 

se dessume dos documentos carreados aos autos, a parte demandada 

pagou o valor integral da condenação voluntariamente (id. 31269350), em 

seguida, manifestou-se a autora postulando pelo levantamento dos 

valores depositados em Juízo (id.31593027). Por tais razões, em face do 

adimplemento integral do valor da condenação, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito foi realizado de forma 

voluntária pela devedora, expeça-se alvará em favor da autora nos 

moldes requerido na petição de id. 31593027, independentemente do 

trânsito em julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

n. 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 28 

de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010046-63.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010046-63.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: ELVES MARQUES COUTINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Embargos de 

declaração opostos contra sentença de ID. 22651855, alegando, em 

síntese, que o julgado contem erro material, vez que determina aplicação 

de norma editada posteriormente ao início da execução. 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 fez menção: “EXPEÇA-SE a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do 

Conselho da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento 

por meio de RPV)”. Observa-se também que os títulos de crédito ora em 

execução foram emitidos anteriormente às mencionadas normas, ou seja, 

foi ajuizada em 05-04-2017. Desta forma, a presente sentença dever ser 

corrigida, excluindo assim às mencionadas normas e consequentemente 

fazendo adequação à Lei anterior. Por essas razões, ACOLHO os 

embargos de declaração opostos e, via de consequência, retifico o 

dispositivo do julgado nos seguintes termos: “EXPEÇA-SE a pertinente 

Requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do 

CPC.” 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 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 nos termos do art. 

924, I do NCPC. Publicado no PJe. Arquive-se com as baixas necessárias. 

Aripuanã/MT, 21 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2996-52.2018.811.0100

 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: TEQUENDA AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGUAIO LTDA, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME, 

BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ADRIANA 

AGRÍCOLA LTDA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., BANCO 

CATERPILLAR S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CONNAN COMÉRCIO 

NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

-CAIXA, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO SAFRA S/A, AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A, 

TRIQUIMICA FERTILIZANTES LTDA EPP, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, 

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, DSM 

PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A, AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:20495/A, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890, ALFREDO 

ZUCCA NETO - OAB:154694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:OAB/SP 357.590, CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ - OAB:135194, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.944-A, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR - OAB:MT / 3.719, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.222, FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 196.461, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 
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OAB:4032, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:SP 236.655, João Paulo 

Mareschi - OAB:OAB/MT 11.686, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141-SP, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, Nara 

Rubia Alves de Resende - OAB:OAB/MT 20.985-B, NILSON JOSE 

FRANCO - OAB:6188-B/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, 

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

Turbino Neves - OAB:12454, ROBERTO CARLOS CARVALHO 

WALDEMAR - OAB:124436/SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - 

OAB:199104, RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:OAB/SP 126.258, 

SUSETE GOMES - OAB:163760, Thiago Oliveira Amado - 

OAB:OAB/MT 11.506, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 

3.150-A, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:4676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme petição de ref. 345, o Banco de Lage Landen Brasil S/A interpôs 

Agravo de Instrumento contra a decisão de ref. 337 que determinou que a 

declaração de essencialidade irá perdurar enquanto vigorar o período de 

blindagem e, esse vigorará até a realização da AGC.

Em que pese as suas argumentações, MANTENHO na íntegra e pelos seus 

próprios fundamentos a decisão vergastada.

No mais, aguarde-se o julgamento do recurso interposto.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-47.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA SILVA FRAZAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000307-47.2020.8.11.0100. 

AUTOR(A): ISABEL DA SILVA FRAZAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. IZABEL DA SILVA FRAZÃO ajuizou 

Ação Previdenciária Pensão Por Morte Rural c/c Pedido de Tutela 

Antecipada, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Afirma que era casada com o “de cujus” desde 22 de outubro de 

1974, sob regime de comunhão de bens, sendo que na certidão de 

casamento consta a profissão do “de cujus” como agricultor. Aduz que o 

“de cujus” durante toda a sua vida morou e trabalhou no sítio, onde 

trabalhava em regime de economia familiar, cultivavam plantação de jiló, 

milho, mandioca, mamão, maracujá e cana, além da criação de suínos e 

aves. Ressalta que em tempos mais difíceis financeiramente o Sr. Augusto 

trabalhou como motorista para o município de Brasnorte/MT, onde 

circulava com o veículo da prefeitura dentro do próprio assentamento 

onde residia, serviço que perdurou até o ano de 2012, ano em que deixou 

o cargo de motorista e dedicou seu tempo exclusivamente para labor rural. 

Explica, ainda, que a autora é associada ao Sindicato Rural de Brasnorte, 

mas o esposo não era, pois nunca se interessou em formalizar ou 

requerer alguma coisa em seu nome, porque era sempre a autora que 

tratava de questões burocráticas a respeito do sítio, quem participava das 

reuniões do sindicato e associações, sendo este o motivo de tudo que 

atine a área estar em seu nome. Por fim requer, em sede de antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de pensão por morte rural, como a 

procedência da ação. Juntou documentos digitalizados. É o relato. 

Fundamento e decido. De plano, considerando que a requerente 

demonstrou a sua hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 95 do NCPC. O Novo Código de Processo Civil 

(Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas espécies, 

revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme artigo 294, 

caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, a parte autora 

expressamente pleiteia pela concessão da tutela de urgência. Portanto, 

necessário se faz o preenchimento dos requisitos no artigo 300 do 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. Portanto, necessário se faz, 

no caso, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro requisito, entendo 

que a parte autora não demonstrou a probabilidade de seu direito. Do 

mesmo modo, em relação ao segundo requisito (perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo), as alegações da parte requerente não 

prosperam. Isso porque não restou demonstrado, liminarmente, o perigo de 

se aguardar a oitiva da parte contrária. Nesta esteira, para fins de 

concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além 

de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado. No 

mais, não se pode olvidar da necessidade de que o provimento 

antecipatório seja dotado de reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do 

NCPC: Art. 300, §3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Com base em todas estas premissas, observa-se, em análise 

dos autos, ausente prova da verossimilhança das alegações, 

afastando-se a probabilidade do direito. Isso porque os documentos 

juntados com a inicial não se prestam a comprovar, nesta fase 

processual, que a parte autora faça jus à pensão por morte, o que 

inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Assim, INDEFIRO, por ora, a 

tutela antecipada. 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.” 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 

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. Assim, 

cite-se a parte requerida para que: a) No prazo legal oferecer defesa, sob 

pena de revelia, consoante previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as 

hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma; Apresentada contestação no 

prazo acima, intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze 

dias (arts. 350 e 351 do CPC). Na sequência, intimem-se as partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias. Após, conclusos para 

saneamento. Intimações e diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000157-03.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. H. D. P. (REQUERENTE)

RAINALDO HENRIQUE HAACK DE SOUZA (REQUERENTE)

L. H. H. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DE PAULO OAB - 207.695.552-68 (REPRESENTANTE)

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):
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DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000157-03.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: RAINALDO HENRIQUE HAACK DE SOUZA, M. H. H. D. P., L. 

H. H. D. P. REPRESENTANTE: VALDECI PEREIRA DE PAULO REQUERIDO: 

POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

expedição de alvará judicial para o levantamento de saldo relativo à 

Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS da falecida Marinalva Keiber 

Haack. Acostados à inicial, vieram documentos digitalizados. A inicial foi 

recebida ao id.18713405. Aportou aos autos, petição dos autores 

requerendo a juntada da declaração de que não há outro bem a 

inventariar, bem como que os autores da demanda são os únicos e 

suficientes herdeiros da falecida (id. 19226580). Aportou ofício nº 

151/2019, oriundo da Caixa Econômica, encaminhando extrato das contas 

vinculadas ao FGTS em nome da de cujus (id. 21231896). O Ministério 

Público se manifestou, para que o autor aporte nos autos procuração com 

a devida assinatura do Sr. Edson Souza Neres; Comprove nos autos a 

inexistência de bens a inventariar, porquanto fora registrado existirem no 

momento da Lavratura da Certidão de Óbito e, junte nos autos certidão de 

dependentes do INSS da de cujus (id. 21562267). Houve decisão, 

determinando a intimação da parte autora, para que traga aos autos a 

procuração com a assinatura do Sr. Edson Souza Neres, a qual outorga 

poderes ao autor, bem como para que comprove a inexistência de bens a 

inventariar, visto que fora registrado existirem bens na lavratura da 

certidão de óbito da falecida e, ainda, para que traga aos autos certidão 

de dependentes do INSS da de cujus (id. 26252637). Juntou aos autos, 

petição das partes autoras trazendo aos autos os documentos requeridos 

pelo Ministério Público (id. 29113144). É o relatório. Diante do teor dos 

documentos juntados à petição retro, abra-se vistas ao Ministério Público, 

para que se manifeste e/ou requeira o que melhor lhe aprouver. No mais, 

intime-se o Posto União Brasnorte, cientificando-a acerca do pedido de 

levantamento do saldo relativo à rescisão de contrato de trabalho de 

MARINALVA KEIBER HAACK, inscrita no CPF sob n.º 903.876.192-91, 

falecida em 29 de junho de 2018, pelos requerentes, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000266-17.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO VALDEMAR COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000266-17.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA REQUERIDO: 

ROMILDO VALDEMAR COSTA SILVA Vistos, etc. Acolho a renúncia de id. 

29421355 e REVOGO a nomeação de id. 19710805. Diante disso, 

considerando que nesta Comarca não há Defensoria Pública, nomeio como 

curadora especial a nobre advogada Dra. Cristiane Maria Kunst Talaska, 

OAB/MT 7987, para apresentar a peça adequada, no prazo da lei. 

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-02.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO CAVALLI (AUTOR(A))

DOMINGOS GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000019-02.2020.8.11.0100. 

AUTOR(A): DOMINGOS GUADAGNIN, ELSO CAVALLI REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Declaratória de Inexistência de 

Responsabilidade Tributária de Sócio Administrador ajuizada por Domingos 

Guadagnin e Elso Cavalli em desfavor do Estado do Mato Grosso. Embora 

o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabeleça que se presume 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, tal regra não impede a análise da real situação da parte 

postulante. Na espécie, em que pesem os argumentos aduzidos pelas 

partes requerentes, não há nos autos elementos aptos a demonstrar a 

necessidade alegada, pois, além de ter constituído advogado particular, 

não instruiu a inicial com documentos aptos a comprovar sua 

hipossuficiência. De mais a mais, a natureza da presente ação denota que 

a mesma não é desprovida de recursos financeiros, tal como tenta fazer 

crer. Ao Juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, 

se a parte não está representada pela Defensoria Pública, situação em 

que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem 

comprovadamente demonstrar). Não pode as partes pretenderem que o 

Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade 

real, justificando a concessão do benefício. Em situação similar, o STJ 

decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária - Miserabilidade - 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011). JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. 

DOCUMENTOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 

BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. I - A justiça gratuita é 

direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5º, inc. 

LXXIV, da CF. II - A afirmação da parte de que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da família gera 

presunção juris tantum de veracidade admitindo, portanto, prova em 

contrário. III - O quantum percebido pelo segurado afasta a 

hipossuficiência econômica indicada nos autos. IV - Apelação improvida. 

(TRF-3 - ApCiv: 00033550820194039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 19/08/2019, OITAVA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2019) Destarte, 

INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e determino que promova 

o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 
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290 do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001015-34.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MADIANA SILVA ROMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO QUINTINO DE LIMA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ut ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1001015-34.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): MADIANA SILVA ROMAO REU: JOAO QUINTINO DE LIMA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda, Visitas e 

alimentos c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa ajuizada por 

Madiana da Silva Romão em favor de Luiz Henrique Romão de Lima e 

Lorraini Cristina Romão de Lima em desfavor de João Quintino de Lima. 

Aduz, em apertada síntese, que é genitora dos menores Luiz Henrique 

Romão de Lima e Lorraini Cristina Romão de Lima, e que nos autos do 

processo nº 7002223-20.2016.8.22.0012 acordou com o avô paterno dos 

menores, ora requerido, que as crianças Ianca Raiane Romão de Lima, 

Lorraini Cristina Romão de Lima e Luiz Henrique Romão de Lima, ficariam 

sob a guarda do avô, em razão da manifestação de vontade dos infantes 

à época. Alega que os adolescentes Lorraini e Luiz manifestaram a 

vontade de voltar a residir com a genitora. Explica que, diante desta 

situação fática, a autora busca judicialmente a concessão da guarda. 

Assim, requereu liminarmente, a guarda provisória dos menores e os 

alimentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo 

prosseguimento normal do feito, com a citação do requerido, pela 

realização de estudo psicossocial na residência dos envolvidos, devendo 

aportar nos autos o respectivo relatório (id. 28855016). É o relatório. O 

Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela 

provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de urgência ou 

evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso em 

apreço, afirmando o autor pela existência de periculum in mora para a 

necessidade de efetivação da medida, indispensável é o preenchimento 

dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), 

que assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para 

fins de concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, 

exige-se, além de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo 

acerca da verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, não restou 

demostrada probabilidade do direito e o perigo de ano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, 

eis que, pelos argumentos e documentos atrelados a petição inicial, não 

restou demostrada a razão para nova alteração de guarda. No mais, em 

respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo por 

bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, melhores 

elementos sejam trazidos à baila, e via de consequência, a tutela 

jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, portanto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do NCPC, impõe-se o indeferimento da medida de 

urgência. Neste sentido: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS. A antecipação da tutela pressupõe a existência de prova 

inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da 

alegação, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, requisitos que, ausentes, impedem a concessão da medida. 

Agravo não provido. (TJDF; Rec 2011.00.2.023267-4; Ac. 563.382; Sexta 

Turma Cível; Rel. Des. Jair Soares; DJDFTE 10/02/2012; Pág. 195). (Grifei). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO 

INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA 

PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. 

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a 

apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das 

visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda 

superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado 

da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 

3º, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em 

questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do 

contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de 

parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as 

circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança 

encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó 

materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da 

criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, 

permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de 

que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, 

mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de 

menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam 

resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 

227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4º. 5. Agravo 

de instrumento não provido. (TJ-DF 07171984720178070000 - Segredo de 

Justiça 0717198-47.2017.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de 

Julgamento: 14/11/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 21/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela, por ora. Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, 

nos termos do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de instalação de 

CEJUSC na Comarca. Frisa-se que a participação do juiz em referida 

audiência é desaconselhável, por violar o princípio da confidencialidade. A 

confidencialidade “implica o sigilo de toda informação obtida pelo 

conciliador ou mediador ou ainda pelas partes, no curso da 

autocomposição, com exceção de prévia autorização das partes.”[1] Ora, 

não há como garantir respeito a esse princípio se tanto esta magistrada, 

como sua assessoria, estarão em contato direto com o julgamento de 

mérito da causa. A própria Lei é clara ao dizer que “a confidencialidade 

estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, 

cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 

expressa deliberação das partes” Ainda em relação à assessoria, ou à 

possibilidade de se designar servidor exclusivamente para a função, 

tem-se que a Lei exige capacitação mínima por meio de curso realizado 

por entidade credenciada (art. 167, § 1º, CPC). Como não há servidor ou 

membro de assessoria capacitado, esta via resta inviabilizada. O artigo 

139, VI, CPC permite ao juiz flexibilizar o procedimento, adequando-o à 

causa e tornando o processo mais efetivo. Portanto, não há que se falar 

em nulidade (art. 282, § 1º, CPC), já que a medida de flexibilização é 

temporária e somente será mantida enquanto ausente estrutura apta à 

realização do procedimento completo trazido com a nova Lei. Cite-se a 

parte requerida, para apresentar contestação no prazo e termos descritos 

no art. 335, inciso II, do CPC. Consigne-se ainda que deverá a parte 

requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos do CPC. Com a devida contestação, 

intime-se a requerente para, querendo, apresentar impugnação. Oficie-se 

a Equipe Multidisciplinar deste Juízo, para que realize estudo psicossocial 

com os envolvidos, no prazo de 20 (vinte) dias, devendo aportar aos 

autos, o relatório do estudo realizado. No mais, expeça-se carta precatório 

para a realização do referido estudo com a parte requerente. Com o 

aporte do relatório, abra-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000254-03.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARELUCE MAGALHAES MARQUES (REQUERENTE)

RUBENS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000254-03.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: RUBENS MARQUES, MARELUCE MAGALHAES MARQUES 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de 

Urgência ajuizada por Rubens Marques e Marelucy Magalhães Marques 

em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico. Recebida a 

inicial, fora deferido o pedido liminar, deferindo a reintegração dos 

requerentes no plano de saúde Unimed Cuiabá convênio com a Caixa de 

Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso, sem exigência de 

carência (id. 19841873). Aportou petição da parte requerida informando a 

interposição de Agravo de Instrumento (id. 20736940). Ao id. 20737303, 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse na realização de audiência de conciliação. As partes autoras 

apresentaram impugnação à contestação ao id. 21393572. Aportou ao id. 

26010695, decisão da Terceira Câmera de Direito Privado, dando o 

provimento ao recurso pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico, para reformar a decisão de primeiro grau e manter o 

cancelamento/exclusão dos agravantes do plano de saúde. É o relatório. 

Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e 

o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. Certifique-se a 

tempestividade das petições das partes. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000149-26.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR LUIZ SIVERIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA ALVES SILVA LIMA (REU)

JOAO BATISTA DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

IRAJA REZENDE DE LACERDA OAB - MT11987-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000149-26.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): ADEMAR LUIZ SIVERIS REU: JOAO BATISTA DE LIMA, VERA 

ALVES SILVA LIMA Vistos, etc. Trata-se Interdito Proibitório com Pedido 

de Tutela Provisória Ademar Luis Siveris e outros em face de João Batista 

Lima e Vera Alves Silva Lima. Houve decisão designando audiência de 

justificação prévia (id. 18658286). Aportou petição da parte autora 

requerendo que a citação/intimação dos requeridos fosse procedida no 

átrio do fórum desta Comarca (id. 20703447). O pedido foi deferido ao id. 

20743650. Pedido de habilitação de advogado das partes requeridas (id. 

21966149). Em audiência de justificação prévia, foi deferido o pedido de 

liminar de interdito proibitório (id. 22145776). Os requeridos apresentaram 

contestação ao id. 22460239. Os requeridos informaram a interposição de 

Agravo de Instrumento em face a decisão interlocutória proferida na 

audiência de Justificação Prévia (id. 22462698). Ao id. 24382025, aportou 

decisão proferida pela Quarta Câmara de Direito Privado, dando parcial 

provimento ao Recurso para manter a decisão agravada, porém, diante da 

alegação da agravada de que se trata de reserva legal, determinou-se que 

as partes se abstenham de praticar qualquer ato na área objeto do 

Interdito, até que a instrução do processo esclareça o litígio. As partes 

requeridas se manifestaram, requerendo que seja determinada a 

expedição de intimação ao Gerente ou Prepostos da Fazenda Tricolor, de 

propriedade dos requeridos, a fim de que se abstenham de praticar 

qualquer ato na área objeto do litígio, nos termos da decisão proferida no 

Recurso de Agravo de Instrumento (id. 26660660). Aportou ao feito 

petição em nome de Milton Rollwagen, requerendo a sua intervenção como 

assistente simples de João Batista de Lima e Vera Alves Silva Lima ao id. 

29610427. É o relatório. Primeiramente, intimem-se as partes do teor da 

decisão proferida pela Quarta Câmara de Direito Privado, no Agravo de 

Instrumento nº 1011836-09.2019.8.11.0000. Ao mesmo tempo, quanto ao 

pedido da parte requerida de id. 26660660, acolho. Diante disso, 

expeça-se intimação para o Gerente ou Preposto da Fazenda Tricolor, 

objeto do litígio, para que se abstenham de praticar qualquer ato na área 

objeto do Interdito, conforme determinado no Recurso de Agravo de 

Instrumento. No mais, em relação ao pedido de Intervenção como 

Assistente Simples, em nome de Milton Rollwagen, determino a intimação 

das partes contrárias, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Civil. Após, 

conclusos. Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000521-72.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

LUIZ CESAR BORNELLO (REQUERENTE)

ECSANDRO CARLOS BARP (REQUERENTE)

FABIANE MARIA LANGER BARP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO ADUBO S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000521-72.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP, AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA REQUERIDO: CASA DO ADUBO S.A Vistos, etc. 

A parte Embargante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de 

Id. 22006828, que indeferiu o pedido de benefícios da justiça gratuita. Em 

que pese as suas argumentações, MANTENHO na íntegra e pelos seus 

próprios fundamentos a decisão vergastada. No mais, aguarde-se o 

julgamento do recurso interposto. Cumpra-se. Intime-se. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000543-33.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTO LUIS FERRARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cassiano Rogerio Ribeiro de Assiz (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000543-33.2019.8.11.0100. 

EMBARGANTE: NEUTO LUIS FERRARI EMBARGADO: CASSIANO ROGERIO 

RIBEIRO DE ASSIZ Vistos etc. I – Além dos pressupostos previstos no 

artigo 319 do NCPC, observa-se que a causa de pedir exposta na inicial se 

amolda perfeitamente às hipóteses previstas nos incisos III e VI do artigo 

917 do CPC, portanto presentes os pressupostos legais, e por serem 

tempestivos (certidão de Id n. 28018040), recebo os Embargos à 

Execução. II – Nos termos do artigo 919, § 1º do NCPC, inadmissível o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, visto que não houve 

comprovação dos requisitos do dispositivo legal supramencionado, bem 

como a execução não foi garantida por penhora ou caução idônea. III - 

Intime-se a parte embargada na pessoa do seu advogado, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, NCPC[1] ). 

Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-94.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000526-94.2019.8.11.0100. 

EXEQUENTE: CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: ALBERTO PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial proposta por Calcário Tangará S/A 

Indústria e Comércio em face de Auberto Pereira da Silva. 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), intimem-se os devedores para, querendo, comprovem no prazo de 

cinco dias que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou 

que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, 

par. 3º, II, do CPC), ciente a parte credora de que os valores 

permanecerão em conta judicial à disposição do Juízo até que tenha 

decorrido o referido prazo. 2.3. Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do(s) executado(s), a indisponibilidade será convertida 

automaticamente em penhora, devendo-se emitir ordem eletrônica de 

transferência de valores para conta judicial remunerada, em 

estabelecimento oficial de crédito, independentemente de termo de 

penhora, conforme dispõe o art. 854, par. 5º, do CPC. Em tal oportunidade, 

intime-se a parte executada. 2.4. Decorrido o prazo sem insurgência da(s) 

parte(s) executada(s), expeça-se alvará para levantamento dos valores 

penhorados pela(s) parte(s) exequente(s), intimando-a(s) para retirá-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias, dentro do qual deverá(ão) também se 

manifestar(em) sobre o prosseguimento da execução. 3. Observe-se que, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal” 

(art. 212, par. 2º, do CPC). 4. A penhora deverá incidir em tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC. 4.1. Penhorados 

os bens, observe-se o disposto no art. 840 do CPC e seus parágrafos 

quanto ao depósito dos bens. 4.2. Na hipótese de a parte exequente ter 

indicado à penhora bem imóvel, deverá ser intimado para, sob pena de 

ficar automaticamente prejudicada a sua pretensão, juntar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias cópia da respectiva matrícula. 4.2.1. Apresentada 

tempestivamente a matrícula, deverá o próprio cartório lavrar o termo de 

penhora, intimando-se: a) a parte exequente para comprovar a sua 

averbação junto ao ofício imobiliário no prazo de 10 (dez) dias (art. 844 do 

CPC); b) a(s) parte(s) executada(s) e cônjuge (art. 842 do CPC). 4.2.2. 

Sem prejuízo do cumprimento do determinado no subitem anterior, deverão 

ser os autos encaminhados ao Sr. Avaliador Judicial para que avalie o 

imóvel penhorado, intimando-se após a parte para que se manifeste sobre 

a avaliação no prazo de 05 (cinco) dias (caso o avaliador manifeste 

impossibilidade de avaliar o bem por estar localizado fora da área de 

competência territorial da comarca, deverá ser deprecada a realização da 

avaliação e demais atos executórios). 5. Não encontrados bens passíveis 

de penhora, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que 

guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este 

for pessoa jurídica (art. 836, par. 1º, do CPC), intimando a(s) parte(s) 

executada(s) para indicar(em) bens passíveis de penhora (art. 774, V, do 

CPC), com a advertência de que é atentatório à dignidade da justiça o ato 

do executado que, intimado, não indica ao juiz, em 05 dias, quais são e 

onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores. 5.1. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens penhoráveis, sob pena de 

extinção. 6. Efetivada a penhora, a(s) parte(s) executada(s) deverá(ão) 

ser, de imediato, intimada(s). 7. Não apresentada qualquer impugnação ou 

rejeitada, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e sob pena de extinção do processo, diga se tem interesse, 

observada a ordem de preferência estabelecida pela lei: a) primeiramente, 

na adjudicação do bem penhorado, pelo valor da avaliação (art. 876 do 

CPC); b) em segundo lugar, na alienação por iniciativa particular (art. 879, 

I, do CPC), hipótese em que deverá expor as condições em que pretende 

que seja realizada a alienação (art. 880 do CPC); c) em terceiro lugar, de 

forma fundamentada e justificando as razões pelas quais não pretende a 

alienação por iniciativa particular, na alienação judicial (art. 881 do CPC), 

hipótese em que poderá indicar o leiloeiro público (art. 883 do CPC); d) 

como última alternativa e de forma fundamentada, no usufruto de bem 

móvel ou imóvel, hipótese em que deverá detalhar minuciosamente como 

pretende que se dê o usufruto. 8.1. Requerida a adjudicação, intime(m)-se 

a(s) parte(s) executada(s) para que se manifeste(m) sobre o pedido de 

adjudicação no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a inclusive quanto à 

possibilidade de remição da execução caso se trate de imóvel hipotecado 

(art. 877, par. 3º, do CPC). 8.1.1. Decorrido o prazo sem manifestação, e 

em sendo o valor da avaliação inferior ao valor do débito, lavre-se o auto 

de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou ordem 

de entrega (bem móvel) à parte adjudicante (art. 877 do CPC), a qual deve 

ser intimada para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste sobre o 

prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, indicando bens 

penhoráveis, sob pena de extinção. 8.1.2. Decorrido o prazo sem 

manifestação, e em sendo o valor da avaliação superior ao valor do 

débito, intime-se a parte exequente para que deposite a diferença entre o 

valor da avaliação e o valor da execução em cinco dias. 8.1.3. Realizado o 

depósito, lavre-se o auto de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta 

(bem imóvel) ou ordem de entrega (bem móvel) à parte adjudicante. 

Comprovado o registro da carta ou cumprido o mandado de entrega, 

expeça-se alvará para o levantamento da diferença pela(s) parte(s) 

executada(s). 8.2. Requerida a alienação por iniciativa particular, em hasta 

pública ou o usufruto, voltem os autos conclusos para as respectivas 

deliberações. No mais, deixo de designar audiência preliminar de 

conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de 

instalação de CEJUSC na Comarca. Frisa-se que a participação do juiz em 

referida audiência é desaconselhável, por violar o princípio da 

confidencialidade. A confidencialidade “implica o sigilo de toda informação 

obtida pelo conciliador ou mediador ou ainda pelas partes, no curso da 

autocomposição, com exceção de prévia autorização das partes.”[1] Ora, 

não há como garantir respeito a esse princípio se tanto esta magistrada, 

como sua assessoria, estarão em contato direto com o julgamento de 

mérito da causa. A própria Lei é clara ao dizer que “a confidencialidade 

estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, 

cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 

expressa deliberação das partes”. Ainda em relação à assessoria, ou à 

possibilidade de se designar servidor exclusivamente para a função, 

tem-se que a Lei exige capacitação mínima por meio de curso realizado 

por entidade credenciada (art. 167, § 1º, CPC). Como não há servidor ou 

membro de assessoria capacitado, esta via resta inviabilizada. O artigo 

139, VI, CPC permite ao juiz flexibilizar o procedimento, adequando-o à 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000414-28.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA AGNES DE MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000414-28.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: FERNANDA AGNES DE MOURA DA SILVA, WEVERTON 

PORFIRIO DA SILVA Vistos, etc. FERNANDA AGNES DE MOURA DA 

SILVA e WEVERTON PORFIRIO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados na inicial, ingressaram com a presente ação de divórcio 

consensual. Aduzem os requerentes, em síntese, constituíram matrimônio 

no dia 08 (oito) de maio de 2009, sob o regime de comunhão parcial de 

bens. Do relacionamento, nasceu 01 (um) filho menor, Henrique Agnes 

Porfirio, sendo que a guarda será exercida de forma compartilhada, no 

entanto, o menor continuará residindo com a genitora, tendo o genitor o 

direito/dever de visitas livremente e deverá permanecer com o filho em 

dias e horários que mais convenientes sejam aos interesses do menor 

segundo sua disponibilidade. Quanto aos alimentos, o genitor se 

compromete a pagar a quantia equivalente a R$ 1,200.00 (mil e duzentos 

reais) mensais, até Dezembro de 2022 e, a partir de Janeiro de 2023 o 

valor de título de pensão alimentícia será de um salário mínimo, acrescidos 

de mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

mediante notas ou cupons fiscais, e em fase escolar, 50% (cinquenta por 

cento) das mensalidades, uniforme e materiais escolares, devendo ser 

pago até o dia 15 (quinze) de cada mês, iniciando no mês de abril de 2019, 

devendo ser depositado na conta bancária informada na inicial. Quanto à 

partilha de bens, as partes informaram que a partilha será feita da forma 

descrita na inicial. Acostados à inicial, vieram os documentos digitalizados. 

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido dos 

requerentes e à homologação do acordo (id. 21468315). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 

2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da 

separação de fato do casal, para a decretação do divórcio. Os 

requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento. Dessa 

forma, deve ser acolhida a pretensão das partes. Diante do exposto, e em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e 

DECRETO o divórcio de FERNANDA AGNES DE MOURA DA SILVA e 

WEVERTON PORFIRIO DA SILVA. E, em consequência, julgo extinto o 

processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil. Custas pelos autores, observada a concessão 

da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários 

para a averbação junto aos ofícios competentes, passando a cônjuge 

virago utilizar o nome de solteira: FERNANDA AGNES DE MOURA. 

Certifique-se e arquivem-se o processo, com as anotações e baixas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-34.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus advogados, para se 

manifestarem nos autos, acerca do retorno dos autos, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-34.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus advogados, para se 

manifestarem nos autos, acerca do retorno dos autos, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-61.2020.8.11.0100

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:

ROSEMERI DISCHKALN (REQUERIDO)

ANDRE FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000319-61.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: LENARA RODRIGUES NOGUEIRA, MILENA RODRIGUES 

DA SILVA POLO PASSIVO: ANDRE FERNANDES DE SOUZA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 19/06/2020 Hora: 12:45 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-90.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER WANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010208-90.2015.8.11.0100 Reclamante: Casarte Comércio de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda. - ME Reclamado: Eder Wando Ribeiro 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 
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artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que o Reclamado não restou 

devidamente citado, o que, por corolário, comprometeu a sua presença na 

sessão de conciliação realizada na longínqua data de 26/10/2016 (Id. nº 

8985487). Outrossim, de suma importância registrar que a Demandante foi 

instada por este juízo a informar um novo endereço do Reclamado ou 

ainda, requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito (decisão vinculada ao Id. nº 27835113). 

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). In casu, consigna-se que, apesar de ter sido 

devidamente intimada (o que pode ser atestado por meio de uma simples 

consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), a Reclamante deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido e ainda, 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, não subsistindo dúvidas 

acerca do seu desinteresse em prosseguir com o presente feito. Por 

derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações exaradas neste 

decisum, 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 a parte Autora por sua advogada. Dispenso a intimação 

do Reclamado, visto que sequer chegou a ser citado. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-91.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIA DA SILVA CAVALHEIRO RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000856-91.2019.8.11.0100 Reclamante: Eleia da Silva 

Cavalheiro Rech Reclamada: Inês Schimidt - ME SENTENÇA Vistos etc. 

Consoante se extrai da manifestação vinculada ao Id. nº 28263972, as 

partes optaram por formalizar um acordo acerca do objeto do litígio. A meu 

ver, após prévia análise das disposições contidas na minuta supracitada, 

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. Nos termos do Enunciado 12, TJMT, 

dispenso a intimação das partes. Arquive-se. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-55.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALYFFER F. SILVA LANSANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010124-55.2016.8.11.0100 Reclamante: Deocilde Brohl - ME 

Reclamado: Walyffer F. Silva Lansana SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que, ao constatar que o local em que o Reclamado 

supostamente estaria foi indicado há mais de 02 anos (“Certidão” anexa 

ao Id. nº 8989148), bem como, aliado ao fato de o endereço estar 

incompleto, este juízo determinou que a Reclamante informasse o 

endereço (completo e atual) do Reclamado ou ainda, requeresse o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito (decisão vinculada ao Id. nº 27870612). 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). In 

casu, consigna-se que, apesar de ter sido devidamente intimada (o que 

pode ser atestado por meio de uma simples consulta na aba “expedientes” 

do sistema PJE), a Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido e ainda, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, não subsistindo dúvidas acerca do seu desinteresse em prosseguir 

com o presente feito. Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações exaradas neste decisum, 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 a parte Autora por sua advogada. 

Dispenso a intimação do Reclamado, visto que sequer chegou a ser 

citado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-17.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010133-17.2016.8.11.0100 Reclamante: Deocilde Brohl - ME 

Reclamado: Weliton Costa dos Santos SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que o Reclamado não restou devidamente citado, o que, por 

corolário, comprometeu a sua presença na sessão de conciliação 

realizada na longínqua data de 14/09/2016 (Id. nº 8989247). Outrossim, de 

suma importância registrar que a Demandante foi instada por este juízo a 

informar um novo endereço do Reclamado ou ainda, requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito (decisão vinculada ao Id. nº 27524448). 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). In 

casu, consigna-se que, apesar de ter sido devidamente intimada (o que 

pode ser atestado por meio de uma simples consulta na aba “expedientes” 

do sistema PJE), a Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido e ainda, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, não subsistindo dúvidas acerca do seu desinteresse em prosseguir 

com o presente feito. Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações exaradas neste decisum, 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 
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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 Autora por sua advogada. 

Dispenso a intimação do Reclamado, visto que sequer chegou a ser 

citado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-52.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010206-52.2017.8.11.0100 Reclamante: Eneida Teresinha 

Frandoloso & Cia Ltda. - EPP Reclamada: Eluiza Francisca de Almeida 

SENTENÇA Vistos etc. Consoante se extrai da manifestação vinculada ao 

Id. nº 31185087, a empresa Autora noticiou ter firmado um acordo 

extrajudicial junto à Reclamada e, a fim de corroborar suas considerações, 

apresentou a cópia de um “Termo de Acordo” (Id. nº 31185810). A meu 

ver, após prévia análise das disposições contidas na minuta supracitada, 

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. Nos termos do Enunciado 12, TJMT, 

dispenso a intimação das partes. ARQUIVE-SE. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-79.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA RODRIGUES DA SILVA LOPESR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010103-79.2016.8.11.0100 Reclamante: Deocilde Brohl - ME 

Reclamada: Kamila Rodrigues da Silva Lopesr SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Da exegese dos andamentos 

processuais, verifica-se que, diante do lapso temporal decorrido desde o 

protocolo da peça vestibular, a parte Autora foi instada por este juízo a se 

manifestar sobre o interesse em continuar com a demanda ou ainda, 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito (decisão vinculada ao Id. nº 28019038). 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). In casu, consigna-se que, apesar de ter sido devidamente 

intimada (o que pode ser atestado por meio de uma simples consulta na 

aba “expedientes” do sistema PJE), a Reclamante deixou transcorrer in 

albis o prazo que lhe havia sido concedido e ainda, abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, não subsistindo dúvidas acerca do seu 

desinteresse em prosseguir com a presente demanda. Por derradeiro, com 

respaldo nas sucintas considerações exaradas neste decisum, 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. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-44.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIJAINE FREITAS PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010224-44.2015.8.11.0100 Reclamante/Exequente: Claudia 

Fernanda de Campos & Cia Ltda. - EPP Reclamada/Executada: Dulcijaine 

Freitas Peres SENTENÇA Vistos, etc. Consoante se extrai da 

manifestação anexa ao Id. nº 29167046, a empresa Exequente esclareceu 

que, após realizar buscas, não encontrou nenhum bem passível de ser 

penhorado, motivo pelo qual, postulou pela desistência do feito. Não 

obstante o pedido supracitado, considerando que já foi constituído um 

título executivo judicial (sentença anexa ao Id. nº 8985695) em prol da 

Reclamante, bem como, que o feito se encontra em fase de “Cumprimento 

de Sentença” e ainda, restando expressamente reconhecida a ausência 

de localização 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. Preconiza o referido 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 jurisdicional, 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, 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, trata-se de uma ré 

revel e ainda, que não está sendo patrocinada por nenhum advogado. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-33.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010087-33.2013.8.11.0100 Reclamante/Exequente: Claudia 

Fernanda de Campos & Cia Ltda. - EPP Reclamada/Executada: Andreia 

Rodrigues Nascimento SENTENÇA Vistos, etc. Consoante se extrai da 

manifestação anexa ao Id. nº 29212877, a empresa Exequente esclareceu 

que, após realizar buscas, não encontrou nenhum bem passível de ser 

penhorado, motivo pelo qual, postulou pela desistência do feito. Não 
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obstante o pedido supracitado, considerando que já foi constituído um 

título executivo judicial (Id. nº 8978821) em prol da Reclamante, bem como, 

que o feito se encontra em fase de “Cumprimento de Sentença” e ainda, 

restando expressamente reconhecida a ausência de localização 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. Preconiza o 

referido 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 jurisdicional, 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, 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, trata-se de uma ré revel e ainda, 

que não está sendo patrocinada por nenhum advogado. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-25.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010126-25.2016.8.11.0100 Reclamante: Deocilde Brohl - ME 

Reclamado: Luiz Gustavo Alves Barbosa SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que, considerando a ausência de citação do Reclamado, este 

juízo determinou que para que a Reclamante indicasse um novo endereço 

da parte Ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito 

(decisão vinculada ao Id. nº 27873254). 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). In 

casu, consigna-se que, apesar de ter sido devidamente intimada (o que 

pode ser atestado por meio de uma simples consulta na aba “expedientes” 

do sistema PJE), a Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido e ainda, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, não subsistindo dúvidas acerca do seu desinteresse em prosseguir 

com a presente demanda. Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações exaradas neste decisum, 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 a parte Autora por sua advogada. 

Dispenso a intimação do Reclamado, visto que sequer chegou a ser 

citado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-85.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010122-85.2016.8.11.0100 Reclamante: Deocilde Brohl - ME 

Reclamada: Maria Madalena de Menezes SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que, considerando a ausência de citação da Reclamada, este 

juízo determinou que para que a Reclamante indicasse um novo endereço 

da parte Ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito 

(decisão vinculada ao Id. nº 27857823). 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). In 

casu, consigna-se que, apesar de ter sido devidamente intimada (o que 

pode ser atestado por meio de uma simples consulta na aba “expedientes” 

do sistema PJE), a Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido e ainda, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, não subsistindo dúvidas acerca do seu desinteresse em prosseguir 

com a presente demanda. Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações exaradas neste decisum, 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 a parte Autora por sua advogada. 

Dispenso a intimação da Reclamada, visto que sequer chegou a ser 

citada. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-43.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR NELSO MOMBACH EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IND.COMERCIO DE MADEIRAS RIO DO SANGUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010334-43.2015.8.11.0100 Reclamante: Arthur Nelso 

Mombach EIRELI - EPP Reclamada: Ind. Comércio de Madeiras Rio do 

Sangue SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da 

exegese dos andamentos processuais, verifica-se que, diante do lapso 

temporal decorrido desde o protocolo da peça vestibular, a parte Autora 

foi instada por este juízo a se manifestar sobre o interesse em continuar 

com a demanda ou ainda, requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (decisão vinculada ao Id. 

nº 27805301). 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). In casu, consigna-se que, apesar de ter 

sido devidamente intimada (o que pode ser atestado por meio de uma 

simples consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), a Reclamante 

deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido e ainda, 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, não subsistindo dúvidas 

acerca do seu desinteresse em prosseguir com a presente demanda. Por 

derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações exaradas neste 

decisum, 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 
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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. Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-74.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALC COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSON JERONIMO MARCELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010136-74.2013.8.11.0100 Reclamante/Exequente: ALC 

Comércio de Tintas Ltda. - ME Reclamado/Executado: Janilson Jeronimo 

Marcello SENTENÇA Vistos, etc. Consoante se extrai da manifestação 

anexa ao Id. nº 25185519, a empresa Exequente esclareceu que muitos 

anos se passaram e hoje não é mais possível encontrar bens em nome do 

Executado. Ademais, a Exequente informou ter realizado buscas na 

tentativa de localizar bens, contudo, sem obter êxito, motivo pelo qual, 

postulou pela desistência do feito. Não obstante o pedido supracitado, 

considerando que já foi constituído um título executivo judicial (Id. nº 

8979458) em prol da Reclamante, bem como, que o feito se encontra em 

fase de “Cumprimento de Sentença” e ainda, restando expressamente 

reconhecida a ausência de localização 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. Preconiza o referido 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 jurisdicional, 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, 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 um réu revel e ainda, que não 

está sendo patrocinado por nenhum advogado. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010104-98.2015.8.11.0100

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:

XNR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010104-98.2015.8.11.0100 Reclamante/Exequente: FBM 

Comércio de Materiais de Construção Ltda. - EPP Reclamada/Executada: 

XNR Indústria Comércio e Construções EIRELI - EPP SENTENÇA Vistos, 

etc. Consoante se extrai dos andamentos processuais, verifica-se que os 

litigantes firmaram acordo em sessão de conciliação (Id. nº 8983805), bem 

como, que a composição restou devidamente homologada por este juízo 

(Id. nº 8983810). Ademais, extrai-se dos autos que a Executada não 

honrou o acordo anteriormente firmado, razão pela qual, a Exequente deu 

início à fase de “Cumprimento de Sentença” (Id. nº 8983817). Pois bem, da 

exegese da manifestação anexa ao Id. nº 29167072, verifica-se que a 

Exequente realizou uma busca de bens passíveis de penhora, todavia, 

não obteve êxito, motivo pelo qual, pugnou pela desistência do feito. Não 

obstante o pedido supracitado, oportuno rememorar que os autos se 

encontram em fase de “Cumprimento de Sentença” e, precipuamente, que 

a própria Exequente reconheceu a ausência de localização de bens 

penhoráveis, razão pela qual, entendo que o fundamento do pedido de 

extinção se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Preconiza o referido 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 jurisdicional, 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, 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. Intimem-se as partes da sentença. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-14.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000165-14.2018.8.11.0100 Reclamante: Fundação Rádio e TV 

Educativa de Juína Reclamado: Maurício Marques de Paula Júnior 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que o Reclamado não foi 

devidamente citado (certidão anexa ao Id. nº 14590043), o que, por 

corolário, impossibilitou o seu comparecimento na sessão conciliatória 

realizada nos autos. Outrossim, segundo consta da “Ata de Audiência” (Id. 

nº 15338228), a Reclamante restou devidamente intimada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço do Reclamado. Reza 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). In casu, consigna-se que a Reclamante não só deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido (ou seja, mesmo 

sendo de seu total interesse, não se dignou a informar um novo endereço 

que possibilitasse a citação do Reclamado), como também, desde meados 

de setembro/2018, se mantém inerte, não subsistindo absolutamente 

nenhuma dúvida acerca do seu desinteresse em prosseguir com o 

presente feito. Por derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações 

exaradas neste decisum, 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 
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seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a Reclamante por sua advogada. 

Dispenso a intimação do Reclamado, visto que sequer chegou a ser 

citado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-37.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000157-37.2018.8.11.0100 Reclamantes: Auto Peças 

Noroeste Ltda. – EPP (1ª Reclamante) e Noroeste Tornearia e 

Recuperação de Máquinas Ltda. – ME (2ª Reclamante) Reclamada: 

ASBYLT - Construção Civil Ltda. - EPP SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que o feito foi impulsionado (Id. nº 31487168) para que a 

empresa Autora se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

devolução da carta precatória anteriormente expedida que, por sua vez, 

demonstrou que a Reclamada não chegou a ser devidamente 

citada/intimada. Pois bem, tempestivo transcrever o que resta disposto 

pelo artigo 485, III, do Código de Processo Civil: “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). In casu, consigna-se que, apesar de ter sido devidamente 

intimada (o que pode ser atestado por meio de uma simples consulta na 

aba “expedientes” do sistema PJE), a Reclamante deixou transcorrer in 

albis o prazo que lhe havia sido concedido (ou seja, não se dignou a 

informar um novo endereço que possibilitasse a citação da empresa 

Reclamada) e ainda, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, não 

subsistindo dúvidas acerca do desinteresse no prosseguimento do feito. 

Por derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações exaradas neste 

decisum, 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 as Autoras por seu advogado. Dispenso a intimação do 

Reclamado, visto que sequer chegou a ser citado. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-10.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO HORIZONTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR DA MOTA LIMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000260-10.2019.8.11.0100 Reclamante: Novo Horizonte 

Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. - ME Reclamado: Delmar da 

Mota Lima - ME SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da 

exegese dos andamentos processuais, verifica-se que a Reclamado não 

restou devidamente citado (Id. nº 20838664), o que, por corolário, 

comprometeu a sua presença na sessão de conciliação realizada na data 

de 14/06/2019 (Id. nº 20949601). Outrossim, de suma importância registrar 

que a empresa Demandante foi instada por este juízo a informar um novo 

endereço do Reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (decisão vinculada ao Id. nº 26635852). 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). In 

casu, consigna-se que, apesar de ter sido devidamente intimada (o que 

pode ser atestado por meio de uma simples consulta na aba “expedientes” 

do sistema PJE), a Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido e ainda, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, não subsistindo dúvidas acerca do seu desinteresse em prosseguir 

com a presente demanda. Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações exaradas neste decisum, 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 a parte Autora por sua advogada. 

Dispenso a intimação do Reclamado, visto que sequer chegou a ser 

citado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000028-32.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COLTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000028-32.2018.8.11.0100 Reclamante: Edelo Marcelo Ferrari 

Reclamado: Renato Coltro SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Da exegese dos andamentos processuais, verifica-se que o 

Reclamado não restou devidamente citado (Id. nº 12242863), o que, por 

corolário, comprometeu a sua presença na sessão de conciliação 

realizada na longínqua data de 16/03/2018 (Id. nº 12259810). Outrossim, 

de suma importância registrar que o Demandante foi instado por este juízo 

a informar o endereço atualizado do Reclamado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito (decisão vinculada ao Id. nº 

14660706). 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). In casu, consigna-se que, apesar de ter 

sido devidamente intimada (o que pode ser atestado por meio de uma 

simples consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o Reclamante 

deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido e ainda, 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, não subsistindo dúvidas 

acerca do seu desinteresse em prosseguir com a presente demanda. Por 

derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações exaradas neste 

decisum, 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 a parte Autora por sua advogada. Dispenso a intimação 

do Reclamado, visto que sequer chegou a ser citado. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito--
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Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000259-58.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (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: 

1000259-58.2020.8.11.0110. Vistos, Cuida-se de execução por quantia 

certa fundada em título judicial promovida contra a Fazenda Pública 

Estadual, diante da atuação do exequente como defensor dativo nomeado 

pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba 

executada, podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, 

nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes 

regras: I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; 

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500047-70.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRUNES ALVES DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

0500047-70.2015.8.11.0110. Vistos. A parte Exequente informou que a 

parte Executada não pagou o valor da condenação (ID.16721450) e 

requereu o cumprimento da sentença (ID.26211043). Com essas 

considerações, DEFIRO o pedido da parte Exequente. Destarte, determino 

a atualização da Classe judicial da ação, de Procedimento do Juizado 

Especial Cível para Cumprimento de Sentença. INTIME-SE a parte 

Executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) [art. 523, caput e § 1º, CPC]. Efetuado 

o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) incidirá sobre o 

restante [art. 523, § 2º, CPC]. Não efetuado o pagamento no prazo 

previsto, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, acrescido da 

multa respectiva, seguindo-se os atos de expropriação [art. 523, § 3º, 

CPC]. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, 

CIENTIFIQUE a parte Executada que terá o prazo de quinze (15) dias, 

independentemente de penhora ou nova intimação, para, querendo, 

apresentar impugnação [art. 525 e seguintes, CPC]. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis/MT, 23 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-10.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LITRAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000743-10.2019.8.11.0110. REQUERENTE: FLAVIO LITRAN REQUERIDO: 

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. 

Sentença->Sem Resolução de Mérito>Abandono da causa. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. FLÁVIO LITRAN interpôs Ação de Reclamação em 

desfavor de GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA pleiteando 

a condenação da requerida no valor de R$ 240,00 (Duzentos e quarenta 

reais), conforme (Id nº 26626524). As partes foram instadas a 

manifestarem, conforme Termo de Audiência (Id nº 29285801). Contudo, 

ao que se afere dos autos, a parte autora se quedou inerte, não 

oferecendo Impugnação à Contestação e tampouco manifestando acerca 

das provas e Audiência de Instrução, conforme certidão (Id nº 30432761). 

Pois bem. No caso, vislumbro que a parte exequente 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 30432761). 

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. Assim, tendo por base o diálogo das fontes, à luz 

do 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 honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei 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. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 23 de abril de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-06.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS 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 CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000504-06.2019.8.11.0110. REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 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. Preliminares. 

Não há preliminares a serem sanadas. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Reclamação proposta por YANN DIEGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA em face do GOL LINHAS AEREAS S.A, todos qualificados nos 

autos. Noticia a parte autora que a empresa requerida anunciou venda de 

passagens aéreas no dia do jogo de futebol entre Brasil x Venezuela 

(18/06/19), com preço de R$ 3,90 (Três reais e noventa centavos) ida e 

volta mais taxas, das 21h às 23h30, conforme (Id nº 21060194). Informa 

que os destinos das passagens da oferta eram para várias capitais de 

países da América do Sul. Aduz que antes mesmo do horário da 

promoção, o site se encontrava inoperante até o restante da madrugada 
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do dia 19/06/19. Argumenta que em consulta aos sítios de reclamações 

haviam vários consumidores que se sentiram lesados em razão da 

impossibilidade de aquisição, ficando patente a propaganda enganosa da 

parte requerida. Audiência de Conciliação restou prejudicada, conforme (Id 

nº 22626020). A reclamada, em contestação, alega que a ação comercial 

objetivava vender um número limitado de 140 (Cento e quarenta) bilhetes 

aéreos internacionais, a preço de 3,90 (Três reais e noventa centavos) 

acrescidos de taxa de embarque; e que a publicidade fora destinada a um 

número restrito de consumidores , tendo sido limitado a divulgação a 

canais triviais de comunicação, conforme (Id nº 22517157). Argumenta 

que a notícia acerca da ação comercial “viralizou” de modo totalmente 

inesperado; e assim que tomou conhecimento sobre o alcance da 

campanha, retirou as peças publicitárias de circulação. Informa que a 

diante a situação imprevisível do volume de acessos, o sistema eletrônico 

não suportou e a plataforma acabou por ficar indisponível, anexou “prints” 

de gráficos (Id nº 22517157 – Fls. 07/08). Argumentou que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar, requerendo a 

total improcedência dos pedidos da presente demanda, em face de 

comprovada inexistência de ato ilícito, capazes de ensejar danos. O autor 

apresentou Impugnação Intempestiva, conforme certidão (Id nº 23791990). 

Pois bem. Em que pese à argumentação da empresa reclamada, no sentido 

de afastar a sua responsabilidade, razão não lhe assiste, uma vez que 

não juntou aos autos documentos aptos a afastar todas as alegações do 

autor. Assim, restando não comprovada a inexistência de falha na 

prestação de serviços; ônus do qual se desincumbia com inteligência ao 

artigo 373, inciso II do CPC, vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Negritei. O que conduz à CONCLUSÃO de que houve falha na prestação 

do serviço e, por conseguinte, à parcial procedência aos pedidos do autor 

frente à requerida. Contudo, em que pese os “prints” acostado (Id nº 

21060194 – fls. 07/08), verifico que a parte autora também não juntou aos 

autos os documentos que comprovem a necessidade de compra de duas 

passagens como requerido na inicial, ademais as passagens são 

disponibilizadas individuais. E analisando os autos, em especial a 

Contestação e informações lançadas pela requerida das passagens 

ofertadas, levando ainda em consideração a data do ajuizamento da 

presente ação; pela ótica do Código de Defesa do Consumidor cabe ao 

fornecedor desenvolver serviços de forma adequada e hábil visando 

preservar a integridade do consumidor hipossuficiente. Assim, as 

particularidades do litígio somadas à razoabilidade inerente ao homem 

médio devem nortear a fixação da reparação, de modo a propiciar uma 

sanção que não constitua enriquecimento indevido. Ponderadas tais 

premissas, entendo ser razoável o fornecimento de uma passagem aérea 

para LIMA-PERU, mostrando-se apta a lhe servir de advertência para que 

a empresa tome mais cuidado no trato com seus clientes. Dispositivo. Ante 

o exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte reclamante em face da 

reclamada, nos termos doa art. 487, inciso I do CPC, com resolução de 

mérito, apenas para: - CONDENAR a reclamada a emitir em nome do 

requerente 1 ticket ida e volta para o destino LIMA-PERU no mesmo 

período do ano, semelhante ao ofertado na campanha que ensejou a 

presente ação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 22 de abril de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000573-38.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000573-38.2019.8.11.0110. REQUERENTE: TULIO RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminares. Não há preliminares a serem sanadas. Fundamento e decido. 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por TULIO RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

ambos qualificados nos autos. O autor noticia ter sido surpreendido via 

Correios por um carnê de pagamento de financiamento de veículo. Informa 

que registrou um Boletim de Ocorrência nº 2018.399045, para acionar a 

instituição. Argumenta que o contrato com a reclamada de financiamento é 

de nº 531528335, resultante em veículo adquirido em seu nome: marca 

Honda, Modelo: 2010, CR-V LX 2.0 16V AT 4P (GG) COMPLETO, cor: 

Preta, Placa: HTT-0105, chassi: 3CZRE1830AG502137, Vendido pelo 

lojista: MONICA DE ABREU CABRAL & CIA LTDA, agente certificado: 

RODRIGO DE ABREU CABRAL, CNPJ: 288.506.938-42, realizado em 

Goiânia-GO. Em seu relato descreve que teve o registro de seu nome na 

lista de maus pagadores e por causa do financiamento mencionado não 

conseguiu finalizar o empréstimo pessoal com o Banco do Brasil S/A. 

Afirma desconhecer débito legítimo a ponto de justificar a restrição, 

entendendo serem indevidas a cobrança e a inclusão de seus dados no 

cadastro de restrição ao crédito, requerendo a declaração de inexistência 

de relação jurídica com a requerida e indenização por danos morais, 

conforme Id nº 22777942. Anexou documento de CNH adulterada e 

contrato com a requerida (Id nº 22777948). Audiência de Conciliação 

restou prejudicada, conforme (Id nº 25686660). Em suma, a requerida em 

sua peça de defesa, alega que não cometeu ato ilícito e que a pretensão 

deduzida pela parte autora, não é suficiente para embasar uma 

condenação por danos morais (Id nº 24841244). A instituição financeira 

informa que o contrato fora baixado, com a reabilitação do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, tendo assim realizado todos os 

procedimentos administrativos para atender as solicitações formuladas, se 

eximindo de qualquer presunção de má-fé. (Id nº 24841244). Formulou 

proposta de acordo. Pois bem. 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. A negativação nos 

órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. Destarte, a 

parte requerida não trouxe aos autos elementos de prova que retirem a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove não haver falha na prestação de 

serviços, significando dizer que não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Neste ponto, cumpre ressaltar que os argumentos acostados pela parte 

reclamada corroboram com a tese inicial e comprovam que o reclamante 

foi vítima de uma fraude; e nunca usufruiu dos serviços da empresa 

requerida a ponto de ter qualquer valor cobrado por esta. Ao se analisar 

ao contrato juntado na inicial (Id nº 22777948), verifica-se que sequer é 

semelhante a assinatura com a do documento original (Id nº 22777944), 

bem como não fora juntado cópia do documento apresentado no ato da 

contratação. Deste modo, claro é o fato de que houve uma fraude, 

demonstrando que a empresa requerida falhou em adotar os 

procedimentos de segurança capazes de evitar golpes dessa natureza. 

Assim, o apontamento dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção constitui falha gravíssima na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral do autor, causando lesão a sua honra e reputação. 

Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de 

prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência 

comum. O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de proteção 

ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Conclui-se, portanto, 

que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes 

prejuízos, sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos 

danos a que deu causa. Dos Danos Morais. De outro norte, verifico que o 

Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

CONFIGURADO DANO MORAL IN RE IPSA. Declarada em demanda anterior 

a inexistência de débito, e determinada a desconstituição dos empréstimos 

ocorridos em nome da autora por meio de fraude, mostra-se irregular a 

inscrição em órgão restritivo de crédito por dívida não contraída pela parte 

autora. Hipótese de dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido 

no valor fixado pelo juízo a quo, pois abaixo dos parâmetros utilizados por 

esta Câmara para demandas análogas. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076758713, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018).(TJ-RS - 

AC: 70076758713 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 27/04/2018).Negritei. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. 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). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. E em relação ao pedido de desvinculação junto ao 

DETRAN-GO, não há como proceder tal pedido, uma vez que sequer 

trouxe a parte para o polo passivo da demanda. Por outro lado, no mesmo 

norte, deverá ser solicitado em ação própria. Dispositivo. Pelo exposto, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, apenas para: 

-CONFIRMAR a decisão de Id nº 23242734. -INDEFERIR a justiça gratuita, 

por não haver comprovação que os rendimentos da parte autora alcancem 

a concessão do benefício; -DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

com a requerida do referido contrato mencionados na inicial; -CONDENAR 

a BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento ao 

pagamento no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, realizadas 

as deliberações, arquivem-se. Campinápolis – MT, 21 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000327-42.2019.8.11.0110

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:

REGINALDO MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, considerando a informação da certidão de ID 27204826, dando 

conta que o requerido se mudara para o Estado de Goiás, bem como que 

em contato com o Oficial de Justiça Plínio Luiz Lima Santos, foi informado 

que os oficiais de justiça desconhecem a Fazenda Boa Esperança, 

indicada na petição de ID 28619241, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 30 dias, informar o 

local exato, imediações, pontos de referência ou a Região para 

recolhimento da diligência. Deve a parte autora ainda efetuar o pagamento 

de 02 (duas) diligências dos oficiais de justiça, quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, no mesmo prazo. CAMPINÁPOLIS, 28 de abril de 

2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16512 Nr: 259-66.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE PAULA E SILVA

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 36553

Vistos.

Decisão

Trata-se de Execução de Sentença proposto por DORANILMA JUVENCIO 

DE PAULA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

todos devidamente qualificados.

Diante da informação de fls.96, e manifestação de fls.97, EXPEÇA-SE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV dos valores vinculados na 

conta única, e após INTIME-SE a parte autora sobre os valores levantados.

 Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campinápolis/MT, 27 de abril de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30506 Nr: 263-59.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY JOSE RODRIGUES

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

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30506

Vistos.

Decisão

Trata-se de Execução de Sentença proposto por VALDECY JOSE 

RODRIGUES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS todos devidamente qualificados.

Diante da informação de fls.181, e manifestação de fls.182, EXPEÇA-SE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV dos valores vinculados na 

conta única, e após INTIME-SE a parte autora sobre os valores levantados.

 Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campinápolis/MT, 27 de abril de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35342 Nr: 780-93.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI MARIA DA SILVA

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:MT/ 8036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 35342

Vistos.

Decisão

Trata-se de Execução de Sentença proposto por IRENI MARIA DA SILVA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS todos 

devidamente qualificados.

Diante da informação de fls.133, e manifestação de fls.134, EXPEÇA-SE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV dos valores vinculados na 

conta única referente aos honorários sucumbenciais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campinápolis/MT, 27 de abril de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 36553 Nr: 399-51.2016.811.0110

 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: DORANILMA JUVENCIO DE PAULA

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 36553

Vistos.

Decisão

Trata-se de Execução de Sentença proposto por DORANILMA JUVENCIO 

DE PAULA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

todos devidamente qualificados.

Diante da informação de fls.96, e manifestação de fls.97, EXPEÇA-SE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV dos valores vinculados na 

conta única, e após INTIME-SE a parte autora sobre os valores levantados.

 Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campinápolis/MT, 27 de abril de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 36804 Nr: 527-71.2016.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA OLIVEIRA DA HORA LIMA

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 36804

Vistos.

Decisão

Trata-se de Execução de Sentença proposto por MATHEUS RENATO 

CORREIA LIMA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS todos devidamente qualificados.

Diante da informação de fls.69, e manifestação de fls.70, EXPEÇA-SE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV dos valores vinculados na 

conta única, e após INTIME-SE a parte autora sobre os valores levantados.

 Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campinápolis/MT, 27 de abril de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34522 Nr: 316-69.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA VIEIRA

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 34522

Vistos.

Decisão

Trata-se de Execução de Sentença proposto por MARIA DIVINA VIEIRA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS todos 

devidamente qualificados.

Diante da informação de fls.226, e manifestação de fls.227, EXPEÇA-SE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV dos valores vinculados na 

conta única, e após INTIME-SE a parte autora sobre os valores levantados.

 Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campinápolis/MT, 27 de abril de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 912-53.2015.811.0110

 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: IRENI ANTONIA DA CRUZ FERREIRA

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30506

Vistos.

Decisão

Trata-se de Execução de Sentença proposto por IRENI ANTÔNIA DA CRUZ 

FERREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

todos devidamente qualificados.

Diante da informação de fls.80, e manifestação de fls.81, EXPEÇA-SE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV dos valores vinculados na 

conta única, e após INTIME-SE a parte autora sobre os valores levantados.

 Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campinápolis/MT, 27 de abril de 2020.
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 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23898 Nr: 19-72.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 23898

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança, proposta por Vera Lucia de 

Souza Lopes, em face do Município de Campinápolis-MT, todos 

qualificados nos autos.

À fl. 119, a parte autora informa a quitação da dívida em execução.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela parte autora à fl.119.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54058 Nr: 639-43.2011.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILI BERWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmiele Vesz - 

OAB:OAB/MT 14.190, Gustavo Satim Karas - OAB:OAB/MT 17.791, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Cumprimento de Sentença

Exequente: Wili Berwig

Executado: Valdir José de Paula

Vistos.

1. Defiro a penhora de ativos financeiros – penhora on line via Sistema 

Bacenjud, considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, 

prevista no artigo 835, CPC.

Os autos permanecerão em Gabinete para que esta Magistrada requisite à 

autoridade supervisora do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome do executado VALDIR 

JOSÉ DE PAULA, inscrito no CPF n° 407.932.739-00, devendo as 

informações limitar-se à existência ou não de depósito ou aplicação 

financeira nas contas do Executado até o valor de R$ 3.579,87 (três mil 

quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), que 

corresponde ao principal e acessórios conforme cálculo apresentado pelo 

exequente às fls. 124.

2. Intime-se.

3. Diligências necessárias.

Cláudia-MT, 14 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54058 Nr: 639-43.2011.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILI BERWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmiele Vesz - 

OAB:OAB/MT 14.190, Gustavo Satim Karas - OAB:OAB/MT 17.791, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Autos n. 639-43.2011 (Id. 54058)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Wili Berwig

Executado: Valdir José de Paula

Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

Cláudia-MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86490 Nr: 846-03.2015.811.0101

 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): MILTON TORLAI - EPP, MILTON TORLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do requerido para se 

manifestar quanto aos termos finais da cota ministerial juntada na ref. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86520 Nr: 861-69.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE MARQUES 

RODRIGUES - OAB:20653/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE CLÁUDIA/MT - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada nomeada do réu 

Durvalino, Dra. Daiane Marques Rodrigues, para apresentação de 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86677 Nr: 937-93.2015.811.0101

 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: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO COSTA GARCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PANIAGO VELASCO - 

OAB:17135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

se manifestar quanto ao retorno negativo do mandado de citação do 

requerido (ref. 20).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 339-08.2016.811.0101

 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): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.455-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do requerido para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos termos finais da cota 

ministerial juntada na ref. 45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54177 Nr: 756-34.2011.811.0101

 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): GILMAR MARION, WILTON ANTONIO DA 

SILVA, URBANO GRIEBELER DIEL, Odalio Augusto Cardoso, VANILDO 

AUGUSTO DE SOUZA, ANDRÉ CARARA GUZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - 

OAB:OAB/MT 8.723

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerida para dar 

cumprimento a determinação judicial de fls. 169, devendo apresentar 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86738 Nr: 962-09.2015.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para requerer o que 

de direito no prazo de 15 (quinze), considerando a petição apresentada na 

Ref. 31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89310 Nr: 333-98.2016.811.0101

 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): CARLOS ANTÔNIO TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88130 Nr: 1569-22.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G DA SILVA SASSI TRANSPORTES EPP, 

ADELAR ANTONIO TROMBETTA, Alberto Sassi, LOURDES GONSALVES 

DA SILVA SASSI, ANGELITA GROSFOSKI TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:PR 

- 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 28 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104711 Nr: 2194-51.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para o efeito de: a) DESCLASSIFICAR o delito do art. 163, caput do 

Código Penal dando o denunciado FELIPE DA SILVA MIRANDA como 

incurso no art. 163, parágrafo único, inciso I do mesmo Código e, 

consequentemente, ABSOLVO-O do referido delito ante a insuficiência 

probatória, nos temos do art. 386, inciso VII, do CPP, b) DESCLASSIFICAR 

o delito do art. 129, caput, do Código Penal dando o denunciado FELIPE DA 

SILVA MIRANDA como incurso no art. 129, §9º do Código Penal e, 

consequentemente, CONDENÁ-LO pelos crimes do art. 129, §9º e do art. 

147, caput do ambos Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da 

pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108719 Nr: 468-08.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:OAB/MT 13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14077

 Vistos.

1. Analisando-se o conteúdo da defesa escrita apresentada pelo(s) 

réu(s), as alegações confundem-se com o mérito, necessitando de 

instrução probatória. Ademais, não existe, até o presente momento, prova 

manifesta de exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato 

aparentemente não é atípico (CPP 397, III) nem tampouco está 

caracterizado causa alguma de extinção de punibilidade ( CPP 397, IV). 

Cumpre destacar que pela letra da lei, observa-se que a absolvição 

sumária somente será possível quando verificada a existência de 

manifesta, evidente, ou seja, inequívoca, de um dos casos previstos no 
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artigo supra-mencionado.

Sobre o tema leciona Andrey Borges de Mendonça, em sua obra ‘Nova 

reforma do Código de Processo Penal’ (São Paulo: Editora Método, 2008): 

”A decisão de julgamento antecipado deve ser reservada para hipóteses 

excepcionais, em que existir prova inequívoca quanto à ocorrência de uma 

das situações indicadas. Na dúvida, deve o magistrado indeferir o 

julgamento antecipado. Aqui o princípio deve ser o ‘in dúbio pro societatis’.”

A esse respeito, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:

“(...) fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que 

se possa firmar o decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma 

dúvida, não há de se cogitar da absolvição sumária. O raciocínio é o 

mesmo que se aplicava – e também ainda se aplica – às hipóteses de 

absolvição sumária no procedimento específico do Júri.” (in Comentários 

ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 1ª ed, 2ª tiragem. Rio 

de Janeiro: Editora Lúmen, 2010, p. 800).

2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), necessária se faz a instrução do feito.

Considerando a Portaria do E.TJMT, que suspendeu as atividades 

forenses por conta do Covid-19, determino o retorno dos autos em data 

oportuna para a designação de audiência de instrução e julgamento.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100781 Nr: 281-34.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂMMDS, FPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:OAB/MT 19892/0

 Vistos.

1. Analisando-se o conteúdo da defesa escrita apresentada pelo(s) 

réu(s), as alegações confundem-se com o mérito, necessitando de 

instrução probatória. Ademais, não existe, até o presente momento, prova 

manifesta de exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato 

aparentemente não é atípico (CPP 397, III) nem tampouco está 

caracterizado causa alguma de extinção de punibilidade ( CPP 397, IV). 

Cumpre destacar que pela letra da lei, observa-se que a absolvição 

sumária somente será possível quando verificada a existência de 

manifesta, evidente, ou seja, inequívoca, de um dos casos previstos no 

artigo supra-mencionado.

Sobre o tema leciona Andrey Borges de Mendonça, em sua obra ‘Nova 

reforma do Código de Processo Penal’ (São Paulo: Editora Método, 2008): 

”A decisão de julgamento antecipado deve ser reservada para hipóteses 

excepcionais, em que existir prova inequívoca quanto à ocorrência de uma 

das situações indicadas. Na dúvida, deve o magistrado indeferir o 

julgamento antecipado. Aqui o princípio deve ser o ‘in dúbio pro societatis’.”

A esse respeito, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:

“(...) fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que 

se possa firmar o decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma 

dúvida, não há de se cogitar da absolvição sumária. O raciocínio é o 

mesmo que se aplicava – e também ainda se aplica – às hipóteses de 

absolvição sumária no procedimento específico do Júri.” (in Comentários 

ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 1ª ed, 2ª tiragem. Rio 

de Janeiro: Editora Lúmen, 2010, p. 800).

2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), necessária se faz a instrução do feito.

Considerando a Portaria do E.TJMT, que suspendeu as atividades 

forenses presenciais por conta do Covid-19, determino o retorno dos 

autos em data oportuna para a designação de audiência de instrução e 

julgamento.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100921 Nr: 376-64.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Analisando-se o conteúdo da defesa escrita apresentada pelo(s) 

réu(s), as alegações confundem-se com o mérito, necessitando de 

instrução probatória. Ademais, não existe, até o presente momento, prova 

manifesta de exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato 

aparentemente não é atípico (CPP 397, III) nem tampouco está 

caracterizado causa alguma de extinção de punibilidade ( CPP 397, IV). 

Cumpre destacar que pela letra da lei, observa-se que a absolvição 

sumária somente será possível quando verificada a existência de 

manifesta, evidente, ou seja, inequívoca, de um dos casos previstos no 

artigo supra-mencionado.

Sobre o tema leciona Andrey Borges de Mendonça, em sua obra ‘Nova 

reforma do Código de Processo Penal’ (São Paulo: Editora Método, 2008): 

”A decisão de julgamento antecipado deve ser reservada para hipóteses 

excepcionais, em que existir prova inequívoca quanto à ocorrência de uma 

das situações indicadas. Na dúvida, deve o magistrado indeferir o 

julgamento antecipado. Aqui o princípio deve ser o ‘in dúbio pro societatis’.”

A esse respeito, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:

“(...) fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que 

se possa firmar o decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma 

dúvida, não há de se cogitar da absolvição sumária. O raciocínio é o 

mesmo que se aplicava – e também ainda se aplica – às hipóteses de 

absolvição sumária no procedimento específico do Júri.” (in Comentários 

ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 1ª ed, 2ª tiragem. Rio 

de Janeiro: Editora Lúmen, 2010, p. 800).

2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), necessária se faz a instrução do feito.

Considerando a Portaria do E.TJMT, que suspendeu as atividades 

forenses por conta do Covid-19, determino o retorno dos autos em data 

oportuna para a designação de audiência de instrução e julgamento.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91025 Nr: 1133-29.2016.811.0101

 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): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.455-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do requerido para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos termos finais da cota 

ministerial juntada na ref. 41.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-33.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDIR PIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

“Vistos. 1. Procedido nesta solenidade o depoimento pessoal do Autor, 

intime-se a parte Requerida para apresentar alegações finais, no prazo de 

15 (quinze) dias. 2. Após, conclusos para sentença. Diligências 

necessárias.”

Comarca de Colniza
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89942 Nr: 2794-60.2018.811.0105

 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: IDGP, KPD, JPD, GPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

para se manifestar acerca da cota ministerial de referência 13.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-92.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB - RO3655 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. BARBOSA E CIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000303-92.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:MAURO SERGIO 

DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALIADNE BEZERRA LIMA 

FELBERK DE ALMEIDA POLO PASSIVO: C. R. BARBOSA E CIA 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: Colniza - 

Sala de Conciliação Data: 10/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DOS 

CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 1257-29.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANA FOIS COELHO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HYAGO CARDOSO SAMPAIO - 

OAB:48.843/DF, OSWALDO CORREIA VIANA - OAB:07013, PRISCILLA 

BRAGA ALVES - OAB:152972

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR a ré YANA FOIS COELHO ALVARENGA como 

incurso nas penas do artigo 282, parágrafo único, do Código Penal..Assim, 

alcanço uma PENA DEFINITIVA de 8 (oito) meses de detenção e 60 

(sessenta) dias-multa, à razão de 5 (cinco) vezes o valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, considerando-a 

como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do 

artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO à ré o direito de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 

2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do 

mesmo diploma legal não desabonam a ré a ponto de impedir a 

substituição, considero ser suficiente para a prevenção e reprovação do 

crime (CP, art. 44, III) a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em 

uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária a ser 

ajustada no respectivo processo executivo de pena.DEIXO de proceder à 

suspensão condicional da pena em razão da substituição por pena 

restritiva de direito.CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE a guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

INTIME-SE a ré para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da 

multa ou, se for o caso, requerer o parcelamento por petição, 

observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.06) LANCE-SE o nome 

da ré no rol dos culpados;07) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da 

multa.08) Ao final, ARQUIVEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.P. I. C.De 

Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica.VAGNER DUPIM 

DIASJuiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N°. 08/2018/C.A.

 O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto, 

matrícula 31022, Gestor Judiciári o do Fórum desta Comarca, estará 

usufruindo férias no período de 11/05/2020 à 20/05/2020.

RESOLVE:

Art. 1°- DESIGNAR o servidor Carlos Roberto Bertucini, matrícula 11705, 

para exercer o cargo de Gestor Judiciário substituto em substituição legal 

durante o período de 11/05/2020 a 20/05/2020.

Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cotriguaçu/MT, 28 de abril de 20 20.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000668-04.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE ALMEIDA OAB - RO9821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RUAMA SERVICOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

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

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, referente a citação dos 

executados nos endereços apontados na inicial, comprovando nos autos. 

COTRIGUAÇU, 28 de abril de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000706-16.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON ALEX VINOTTI OAB - PR92992 (ADVOGADO(A))

VALDECIR LUIZ ROCHA OAB - SC51793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR (REU)
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SANDRO MATTOS CASTELLO BRANCO (REU)

ALESSANDRA NUNES DURAND CASTELLO BRANCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000706-16.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): ARNALDO DE CAMPOS REU: ARNALDO SIMIONI CAMPOS 

JUNIOR, SANDRO MATTOS CASTELLO BRANCO, ALESSANDRA NUNES 

DURAND CASTELLO BRANCO Vistos... INDEFERE-SE o requerimento da 

parte-autora, haja vista ser de competência do próprio requerente a 

emissão das guias, conforme orientação da Resolução TJ-MT/TP nº. 

03/2018. Por isso, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas de ingresso, 

com a consequência de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, conclusos. 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: 1000614-38.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. PIRES MOREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000614-38.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: A. M. 

PIRES MOREIRA EIRELI - ME Vistos... INDEFERE-SE o requerimento da 

parte-exequente, por não haver permissivo legal que se coadune com o 

caso em tela (art. 921 do CPC). Ressalta-se que não há se falar em “não 

localização do executado”, haja vista não ter sido efetuada qualquer 

tentativa de citação na hipótese. Portanto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR 

a parte-autora, através de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique o endereço atualizado em nome da parte-requerida 

ou requeira o que entender de direito (exceto suspensão); 2. Findo o 

prazo sem resposta, INTIMAR a requerente pessoalmente, através de AR, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento aos autos; a. 

CONSIGNA-SE que o silêncio acarretará na extinção do processo (art. 

485, §1º, do CPC); 3. Juntada alguma petição ou decorrido o prazo da 

intimação pessoal sem respostas, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-76.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FRIEDRICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA RICHTER LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON ALEX VINOTTI OAB - PR92992 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

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

autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da petição ID 31584463, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 28 de abril de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63843 Nr: 658-50.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILAR JOSÉ LUNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 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 do inteiro 

teor da Decisão de Ref 11.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-13.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ANTONIO FUMAGALLI BERNARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL ANDRE ZIMMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000357-13.2019.8.11.0099. REQUERENTE: RENAN ANTONIO FUMAGALLI 

BERNARDI REQUERIDO: ISMAEL ANDRE ZIMMER SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Decreto a REVELIA do reclamado tendo 

em vista que devidamente citada e intimada para participar de audiência de 

conciliação conforme certidão constante ID Nº 22734478, não compareceu 

ao ato, e não apresentou contestação nos autos, embora devidamente 

intimada para o ato pelo Sr. Meirinho, conforme Termo de Audiência de 

Conciliação constante nos autos(ID Nº 24022197). Breve relato dos fatos. 

Alega a parte reclamante que contratou com o reclamado a elaboração de 

um projeto de arquitetura do imóvel do reclamado no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), apresentando 03 (três) opções de projetos, sendo 

contratado pela parte reclamada a 3ª opção diante de algumas 

modificações no projeto, que foram realizadas e adequadas pela parte 

reclamante. Ocorre que elaborado o projeto preliminar ao gosto da parte 

reclamada, antes do início da execução da obra, solicitou o pagamento 

dos serviços, mas a parte reclama até apresente data não efetuou o 

pagamento dos serviços prestados, alegando diversos contratempos 

conforme conversa entre as partes via mensagem constante no ID Nº 

21004657. Resultando sempre em inúteis as tentativas de recebimento 

amigável do requerido, não restou alternativa, senão recorrer ao Poder 

Judiciário a fim de ver o seu direito. Decido. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Que a reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação 

nos autos, o que leva a presunção da verdade dos fatos alegados pela 

parte reclamante, corroborados pelas provas existentes nos autos. Que 

segundo a conversa entre as partes via mensagem constante no ID Nº 

21004657, comprova a execução dos serviços pela parte reclamante. 

Ante o exposto decreto a REVELIA da parte reclamada, julgo procedente 

os pedidos da exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, 

para o fim de: - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 

(cinco mil reais), representado pelo pagamento do projeto de arquitetura 

elaborado pela parte reclamante, conforme descrito na petição inicial, 

incidente SELIC a partir da citação. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 
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consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Cotriguaçu-MT para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Publicado e registrado no PJE. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Considerando o conteúdo do art. 

145, §1º, do CPC, declara-se a suspeição deste subscritor para este ato 

processual. À SECRETARIA para encaminhar ao Substituto, com as 

anotações necessárias. Cotriguaçu, 28 de abril de 2020. DANTE RODRIGO 

ARANHA AS SILVA JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-05.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (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):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

8010134-05.2016.8.11.0099. REQUERENTE: EDUARDO RODRIGO DA 

SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedidos de 

indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por EDUARDO 

RODRIGO DA SILVA em desfavor de OI MÓVEL S/A, em que a parte 

Autora sustenta que vem sofrendo cobranças abusivas com relação ao 

vínculo contratual. Aduz o reclamante, em síntese, ser cliente da 

reclamada desde 18 de janeiro de 2013, data em que adquiriu o plano de 

TV por assinatura denominado? OI TOTAL CINEMA FUTEBOL HD? por meio 

do contrato ID 3181460. Disse ser ex-funcionário da empresa ré e, após 

pedir demissão, continuou a utilizar os produtos pelo valor mensal de R$ 

197,46 (cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos). Aponta 

que durante este ano (2016), com exceção dos meses de maio e junho, a 

reclamada cobrou-lhe, reiteradamente, valores além do contratado, o que 

foi retificado com a abertura de diversos protocolos de atendimento por 

meio da central de atendimento ao consumidor 10631 e do canal de 

reclamações da Agência Nacional de Telecomunicações? ANATEL. 

Entanto, as faturas de outubro e novembro mais uma vez apresentaram 

valores indevidos e, com o inadimplemento, a reclamada suspendeu os 

serviços em 01/12/2016, o que lhe causou prejuízos, mormente porque 

possui uma criança de 03 (três) anos que faz uso do Canal Baby TV 

(120), de modo a entretê-la e educá-la com conteúdo didático. Assim, o 

autor requer seja concedida a tutela de urgência para que a reclamada 

desbloqueie os serviços de TV por assinatura, retifique as faturas de 

outubro e novembro de 2016 para o valor contratado de R$ 197,46 (cento 

e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), e se abstenha de 

encaminhar novas faturas com valores acima do contratado, sob pena de 

multa cominatória. Enfim, pugna pela condenação da demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) e das custas e honorários advocatícios no importe 

de 20% (vinte por cento) do valor da causa, além da inversão do ônus da 

prova. Em sede de contestação a Reclamada sustenta que não houve o 

cancelamento dos serviços contratados pelo reclamante, seja de telefonia 

móvel e serviços de TV e que o débito é devido em razão da utilização dos 

serviços conforme telas de cadastro sistêmicas constante dos autos. É o 

relato. Fundamento e decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

a parte Autora. Verifica-se que o contrato no valor indicado pela 

parte-autor tinha validade até 07/2016, descabendo falar em obrigação à 

reclamada em manter tal valor após tal data. As questões travadas na 

ANATEL, gerando resposta da reclamada no sentido de contato com a 

reclamante e resolução da questão, levam a questão para o âmbito de 

negociação normal e vinculada à vida em comunidade. A discordância 

entre as partes, com pequenos ajustes na relação, não tem força 

suficiente para desaguar na constatação de dano moral. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta indevida por parte da Reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais e materiais por parte da Reclamante é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGA-SE, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cotriguaçu, 28 de abril de 2020. Juiz de direito 

DANTE RODRIGO ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-59.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINO BENTO CIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

8010014-59.2016.8.11.0099. REQUERENTE: IZOLINO BENTO CIRINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com descontos indevidos em sua conta 

bancária referente a um Empréstimo no valor de R$ 2.966,06 (dois mil 

novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos), parcelado em 48 

(quarenta e oito) vezes, com descontos no valor de R$ 150,23 (cento e 

cinquenta reais e vinte e três centavos), Contrato nº 271338847, data de 

26/02/2015; que não possui dívida com a parte Reclamada, que foi vítima 

de fraude. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Arguiu a Reclamada preliminar de incompetência 

do Juizado, visto que a demanda exige prova pericial grafotécnica, a fim 

de assegurar a veracidade da assinatura do contrato apresentado. Porém, 

basta uma breve análise sobre as assinaturas constantes no contrato 

colacionado na defesa e nos documentos constantes da inicial, para se 

verificar ausência de semelhança entre elas, sendo desnecessária a 

realização de perícia técnica para o escorreito julgamento da ação. 

Destarte, rejeito a preliminar em epígrafe Rejeitada a preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Embora a existência nos autos 

documento da contratação dos serviços, esta clarividente que a 

reclamante foi vítima de fraude de terceiros, pois possui é pessoa idosa e 

semi-analfabeta, sendo que o referido contrato apresentado pelo 

reclamado, não se presta a comprovar a relação jurídica entre as partes. 

Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual 
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que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. É evidente que há, nesses casos, 

falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não 

zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem 

o risco da atividade que desempenham, o que torna desnecessário 

discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação 

consumerista. Ora, a parte Reclamada é responsável pela cobrança 

indevida dos serviços não contratados, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Portanto, a 

cobrança dos débitos mencionados pela Reclamante deve ser declarada 

indevida, bem como a condenação a restituir o valor de 16 (dezesseis) 

parcelas de R$ 150,23 (cento e cinquenta reais e vinte e três centavos) 

comprovados pela parte reclamante nos autos, em dobro em conformidade 

ao parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a medida que se impõe, 

totalizando o valor de R$ 4.807,36 (quatro mil oitocentos e sete reais e 

trinta e seis centavos. Desta forma, o dano decorrente da má prestação 

do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE- RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, é de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Afastar a preliminar 

suscitada pela reclamada; b) declarar o cancelamento dos descontos do 

valor de R$ 150,23 (cento e cinquenta reais e vinte e três centavos) da 

conta bancária do reclamante ; c) declarar o cancelamento do contrato 

apresentado pela parte reclamada; d) condenar a parte Reclamada no 

valor de 16 (dezesseis) parcelas de R$ 150,23 (cento e cinquenta reais e 

vinte e três centavos) comprovados pela parte reclamante nos autos, em 

dobro em conformidade ao parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a medida 

que se impõe, totalizando o valor de R$ 4.807,36 (quatro mil oitocentos e 

sete reais e trinta e seis centavos, , corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do 

art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação válida; e)condenar a parte reclamada no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção 

monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o feito. Confirmo a 

Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme ID Nº 

8914664. Oficie-se ao SCPC/SERASA determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

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

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologa-se, 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. 

Cotriguaçu-MT, 23 de Março 2020. DANTE RODRIGO ARANHA AS SILVA 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-34.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000138-34.2018.8.11.0099. REQUERENTE: ANTONIO RIBEIRO 

REQUERIDO: WAGNER MARTINS SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Decreto a REVELIA do reclamado tendo 

em vista que devidamente citada e intimada para participar de audiência de 

conciliação conforme, não compareceu ao ato, e não apresentou 

contestação nos autos, embora devidamente intimada para o ato pelo Sr. 

Meirinho, conforme Termo de Audiência de Conciliação constante nos 

autos(ID Nº 18924233). Breve relato dos fatos. Alega a parte reclamante 

que em data do mês de maio de 2018, estava precisando que alguém 

domasse seu cavalo. Ficou sabendo por meio de um vizinho que tinha um 

senhor chamado Wagner vulgo "Cambucá" que poderia fazer essa doma. 

Acertou com o reclamado a doma no valor de 1.200,00, fizeram um acordo 

verbalmente, que o valor correspondente seria pago em bezerro, dois 

bezerros por cavalo domado, Wagner pediu o prazo de um ano para ver 

como estaria doma do animal. Após quatro meses o requerente voltou à 

casa do senhor Wagner, para ver como estava a doma do animal, mas o 

mesmo sempre alegava que o animal estava aos fundos do sitio ou que 

havia escapado, pedia pra que o declarante retornasse em outra data. 

Após uma ultima exigência do exequente disse que se o senhor Wagner 

não devolvesse seu cavalo iria recorrer o poder judiciário, onde o 

requerido informou que seu cavalo havia morrido enroscado na cerca. 

Resultando sempre em inúteis as tentativas de recebimento amigável do 

requerido, não restou alternativa, senão recorrer ao Poder Judiciário a fim 

de ver o seu direito. Decido. Incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão 

do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Que a reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação e não apresentou contestação nos autos, o que 

leva a presunção da verdade dos fatos alegados pela parte reclamante, 

corroborados pelas provas existentes nos autos. Que segundo o Boletim 

de Ocorrência apresentado nos autos pela parte reclamante conforme ID 

Nº 17065017, o mesmo relatou perante a Autoridade Policial que não tem 

certeza que seu cavalo morreu, diante das informações colhidas na 

vizinhança da parte reclamada. Entretanto, o fato de não ter o cavalo de 

volta, tendo em vista os efeitos da revelia, leva à plausibilidade do valor 

indicado na Inicial (R$5.000,00). Ante o exposto decreto a REVELIA da 

parte reclamada, julgo procedente os pedidos da exordial com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente INPC 

correção monetária desde o ajuizamento (pois não se sabe quando 

morreu ou sumiu o cavalo) e juros de 1% (um por cento) ambos a partir da 

citação. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

n o  P J E .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologa-se, para que surtam 
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seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Cotriguaçu, 10 de fevereiro de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA AS 

SILVA JUIZ DE DIREITO

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000021-73.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA DA SILVA BALDEZ (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000021-73.2020.8.11.0034 I N T I M A Ç 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: 

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - MT25914/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de 

Dom Aquino Data: 07/07/2020 Hora: 13:30, devendo comunicar seu(ua,s) 

cliente(s). DOM AQUINO, 27 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

por: ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO 27/04/2020 19:43:51

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002877-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA MOURA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1002877-19.2019.8.11.0010 CERTIDÃO Certifico que, a contestação de ID 

29931611, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da Legislação 

vigente, artigo 203, § 4º, do NCPC, que determina que “os atos meramente 

ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, independem de 

despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo 

juiz quando necessário”, procedo a movimentação processual, INTIMANDO 

a Parte Autora, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-28.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SOARES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000369-28.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico e dou fé que, o Recurso 

de Apelação interposto no id. 30426126, é tempestivo. Certifico, ainda, que 

procedo a intimação da parte requerente, por intermédio de seu(s) 

procurador(es), que os autos encontram-se com vista para apresentação 

das contrarrazões. DOM AQUINO, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-45.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LUIZ DA COSTA (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: 1000730-45.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

WALTER LUIZ DA COSTA 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 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020 às 15h30min. 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: 1000483-64.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS COIMBRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000483-64.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MARIA DAS GRACAS COIMBRA OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS 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 

julgamento para o dia 03 de junho de 2020 às 16h00min. 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: 1000768-57.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIO MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA CAMARA OAB - SP422419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000768-57.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.29955682, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): LUCAS 

VIEIRA DA CÂMARA - OAB/SP 422.419, para,querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 28 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

28/04/2020 13:06:55
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000420-39.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR (REU)

WELLISON B BORGES DE SOUZA - ME (REU)

WELLISON BRUNO BORGES DE SOUZA (REU)

VALDECIO LUIZ DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON OAB - MT27061/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000420-39.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR (REU)

WELLISON B BORGES DE SOUZA - ME (REU)

WELLISON BRUNO BORGES DE SOUZA (REU)

VALDECIO LUIZ DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON OAB - MT27061/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000420-39.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR (REU)

WELLISON B BORGES DE SOUZA - ME (REU)

WELLISON BRUNO BORGES DE SOUZA (REU)

VALDECIO LUIZ DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON OAB - MT27061/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-48.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES GOMES PEPPES (REQUERIDO)

LUIS ANTONIO DALZOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000303-48.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç 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(S): 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - MT5461-B, da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara 

Única da Comarca de Dom Aquino Data: 14/07/2020 Hora: 13:30 , devendo 

comunicar seu(ua,s) cliente(s). DOM AQUINO, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 

28/04/2020 15:49:53

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-48.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES GOMES PEPPES (REQUERIDO)

LUIS ANTONIO DALZOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000303-48.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: 

RAQUEL BERNARDES PRESTES - MT26634/O-O, ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - MT15819-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino 

Data: 14/07/2020 Hora: 13:30. DOM AQUINO, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 

28/04/2020 15:51:24

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-11.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO Vistos Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, 

proposta por IZAURA FRANCISCA DA SILVA em desfavor de BANCO PAN 

S.A., ambos qualificados nos autos. Decisão que indeferiu a liminar ID. 

17581048 Devidamente citado o requerido apresentou contestação 

ID.18148503. Decurso do prazo sem que a parte autora tenha 

apresentado impugnação à contestação. (ID. 19658051). Sobreveio aos 

autos petição do requerido pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 

(ID 20396193) É o relatório. Fundamento e decido. Julgo o feito no estado 

em que se encontra por ser a matéria debatida exclusivamente de direito e 

de fatos já comprovados por documentos, tendo aplicação o disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Passo à análise, das 

preliminares aventadas pelo requerido em sede de contestação. Pois bem. 

Em sede de preliminar o requerido alegou inépcia da inicial por força do 

art.330, §2º CPC, impugnou a assistência judiciária concedida à parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 69 de 287



autora, impugnou o valor da causa e suscitou decadência decorrente da 

relação de consumo. No que se refere à exigência do art.330, §2º CPC 

verifica-se que foi cumprida na petição inicial, razão pela qual rejeito a 

preliminar aventada. Quanto à impugnação a assistência judiciária 

concedida o simples fato da demanda versar sobre contrato de 

empréstimo não significa que a parte autora possui renda que refute o 

deferimento da assistência judiciaria gratuita Rejeito, portanto a 

impugnação ofertada ao deferimento da assistência judiciaria gratuita. No 

presente caso, em que pese tratar de relação consumerista, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que resultou na edição do 

enunciado de súmula n° 297 ("O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras"), atraindo a plena aplicabilidade das 

regras do CDC, na medida em que as atividades desempenhadas pelas 

instituições financeiras inserem-se no conceito de serviços ao 

consumidor, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/90, verifica-se que 

não há que se falar em decadência, já que a hipótese versada nos autos 

não se trata de vício do produto/serviço, razão pela qual, afasto a 

preliminar de decadência. Outrossim, o valor da causa não merece reparo, 

tendo em vista que a parte autora se atentou na sua fixação ao valor do 

contrato. Desse modo, superada as questões preliminares passo à análise 

do mérito. Neste passo, a pretensão deduzida na inicial não merece 

acolhida. Não obstante se trate de contrato de adesão, teve o autor a 

liberdade de firmá-lo ou não, presumindo-se ter procurado o réu por ser 

quem lhe oferecia as melhores condições no mercado, já que tinha à 

disposição uma enorme gama de instituições com as quais poderia ter 

contratado. Verifica-se, na verdade, por meio da simples análise dos 

documentos que ensejaram o deferimento da gratuidade, bem como do 

valor da prestação fixada, tratar-se de mais um caso de consumidor que 

assumiu obrigação superior às suas condições pessoais. Trata-se de 

contrato de financiamento pelo qual foi conferida ao autor ciência integral 

dos encargos aplicáveis, devendo ocorrer o pagamento respectivo 

através de parcelas fixas, conforme documento do ID 18148531 assinado 

pela parte autora. Inviável, pois, falar-se em qualquer surpresa inerente ao 

contrato ou em evolução inesperada do débito, que tenha impedido o 

pagamento. Há muito a jurisprudência definiu não se submeterem as 

Instituições Financeiras à Lei da Usura, sendo que, mesmo enquanto se 

encontrava em vigor o artigo 192, 3º parágrafo, da Constituição Federal, já 

era pacífico o entendimento acerca de sua não auto-aplicabilidade. O 

Excelso Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula vinculante de 

número 7, pacificou tal questão: A norma do §3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que 

limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 

condicionada à edição de Lei Complementar. Inexiste, pois, limitação à taxa 

de juros aplicada. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já fixou 

que somente se pode reconhecer a ocorrência de excessividade de lucro 

se restar comprovado que, comparando-se a situação específica com a 

lucratividade de outras Instituições Financeiras, for verificada a existência 

de discrepância considerável: “CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA. EXCESSIVIDADE. LUCRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

EQUIVALÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 

CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam 

as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, quanto à taxa de juros 

remuneratórios em 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas 

hipóteses previstas em legislação específica. Confiram-se, a propósito, os 

seguintes precedentes: Resp 436.191/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, in DJ 

24.03.2003; Resp 436.214/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, in DJ 18.12.2002 

e Resp 324.813/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 

25.03.2002. 2 - Eventual alteração da taxa de juros pactuada, depende - 

consoante firmado pela colenda Segunda Seção, quando do julgamento 

dos Recursos Especiais 407.097/RS e 420.111/RS, na assentada de 

12.02.2003, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler - da demonstração cabal 

da abusividade de cada situação, traduzida na excessividade de lucro da 

instituição financeira (Resp 478.804/RS) em relação às demais, não 

caracterizada pela mera fixação em patamar superior a 12% ao ano, 

sendo desinfluente a estabilidade inflacionária de cada período. 3 - A 

comissão de permanência, para o período de inadimplência, é cabível 

tão-somente quando não cumulada com a correção monetária (súmula 

30/STJ) nem com os juros remuneratórios, devendo ser calculada pela 

taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil 

para operação semelhante, limitada, entretanto, àquela pactuada no 

contrato (Resp 271.214/RS, julgado pela Segunda Seção em 12.03.2003). 

4 - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.” 

(Recurso Especial número 327256 / MG - 2001/0061407-7 – Relator 

Ministro Fernando Gonçalves – 4ª Turma – Julgado aos 26.05.2003 – DJ 

15.09.2003, p. 321). Nada, em absoluto, há neste sentido nos autos. Tal 

questão, inclusive, ensejou a edição da súmula 382, de tal Egrégio 

Tribunal: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

por si só, não indica abusividade. As alegações da parte autora, não 

merecem prosperar, vez que, a possibilidade de capitalização de juros em 

cédulas de crédito bancário é expressamente prevista na legislação 

(artigo 28, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 10.931/2004), atrelado ao fato de 

que fora oportunizado a autora ciência quanto a incidência de juros, no 

momento da assinatura do contrato do ID.18148531, onde consta valor 

final total equivalente do crédito como sendo o de R$ 40.873,44 (quarenta 

mil e oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). O 

contrato, deste modo, efetivamente trouxe previsão neste sentido, ao 

prever a incidência da taxa de juros mensal de 2,56% e anual de 35,36%. 

(ID. 18148531). Ademais a alegação do autor de que o contrato em 

momento algum se fez alusão a modalidade dos juros aplicados em 

contrato, o que evidenciara a nulidade dos juros pactuados não merece 

acolhimento. Isto porque a previsão de juros superior ao duodécuplo 

mensal já é suficiente para garantir a cobrança da taxa efetivamente 

contratada. neste sentido é a súmula 541 do STJ, que traz: “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” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Assim, não tem o autor 

direito à revisão das cláusulas contratuais, tampouco faz jus à devolução 

dos valores pagos. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da 

presente ação revisional de contrato, cumulada com o ressarcimento de 

valores, promovida por IZAURA FRANCISCA DA SILVA em face do 

BANCO PAN S.A. o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC. Arcará o 

autor com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

de honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), observando, contudo, por ser beneficiário da 

gratuidade, que a exigibilidade das verbas de sucumbência dependerá da 

perda da condição de hipossuficiente, nos termos dos parágrafos 2º e 3º 

do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-11.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO Vistos Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, 

proposta por IZAURA FRANCISCA DA SILVA em desfavor de BANCO PAN 

S.A., ambos qualificados nos autos. Decisão que indeferiu a liminar ID. 

17581048 Devidamente citado o requerido apresentou contestação 

ID.18148503. Decurso do prazo sem que a parte autora tenha 

apresentado impugnação à contestação. (ID. 19658051). Sobreveio aos 

autos petição do requerido pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 

(ID 20396193) É o relatório. Fundamento e decido. Julgo o feito no estado 

em que se encontra por ser a matéria debatida exclusivamente de direito e 

de fatos já comprovados por documentos, tendo aplicação o disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Passo à análise, das 

preliminares aventadas pelo requerido em sede de contestação. Pois bem. 

Em sede de preliminar o requerido alegou inépcia da inicial por força do 

art.330, §2º CPC, impugnou a assistência judiciária concedida à parte 

autora, impugnou o valor da causa e suscitou decadência decorrente da 

relação de consumo. No que se refere à exigência do art.330, §2º CPC 

verifica-se que foi cumprida na petição inicial, razão pela qual rejeito a 

preliminar aventada. Quanto à impugnação a assistência judiciária 

concedida o simples fato da demanda versar sobre contrato de 

empréstimo não significa que a parte autora possui renda que refute o 
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deferimento da assistência judiciaria gratuita Rejeito, portanto a 

impugnação ofertada ao deferimento da assistência judiciaria gratuita. No 

presente caso, em que pese tratar de relação consumerista, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que resultou na edição do 

enunciado de súmula n° 297 ("O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras"), atraindo a plena aplicabilidade das 

regras do CDC, na medida em que as atividades desempenhadas pelas 

instituições financeiras inserem-se no conceito de serviços ao 

consumidor, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/90, verifica-se que 

não há que se falar em decadência, já que a hipótese versada nos autos 

não se trata de vício do produto/serviço, razão pela qual, afasto a 

preliminar de decadência. Outrossim, o valor da causa não merece reparo, 

tendo em vista que a parte autora se atentou na sua fixação ao valor do 

contrato. Desse modo, superada as questões preliminares passo à análise 

do mérito. Neste passo, a pretensão deduzida na inicial não merece 

acolhida. Não obstante se trate de contrato de adesão, teve o autor a 

liberdade de firmá-lo ou não, presumindo-se ter procurado o réu por ser 

quem lhe oferecia as melhores condições no mercado, já que tinha à 

disposição uma enorme gama de instituições com as quais poderia ter 

contratado. Verifica-se, na verdade, por meio da simples análise dos 

documentos que ensejaram o deferimento da gratuidade, bem como do 

valor da prestação fixada, tratar-se de mais um caso de consumidor que 

assumiu obrigação superior às suas condições pessoais. Trata-se de 

contrato de financiamento pelo qual foi conferida ao autor ciência integral 

dos encargos aplicáveis, devendo ocorrer o pagamento respectivo 

através de parcelas fixas, conforme documento do ID 18148531 assinado 

pela parte autora. Inviável, pois, falar-se em qualquer surpresa inerente ao 

contrato ou em evolução inesperada do débito, que tenha impedido o 

pagamento. Há muito a jurisprudência definiu não se submeterem as 

Instituições Financeiras à Lei da Usura, sendo que, mesmo enquanto se 

encontrava em vigor o artigo 192, 3º parágrafo, da Constituição Federal, já 

era pacífico o entendimento acerca de sua não auto-aplicabilidade. O 

Excelso Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula vinculante de 

número 7, pacificou tal questão: A norma do §3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que 

limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 

condicionada à edição de Lei Complementar. Inexiste, pois, limitação à taxa 

de juros aplicada. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já fixou 

que somente se pode reconhecer a ocorrência de excessividade de lucro 

se restar comprovado que, comparando-se a situação específica com a 

lucratividade de outras Instituições Financeiras, for verificada a existência 

de discrepância considerável: “CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA. EXCESSIVIDADE. LUCRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

EQUIVALÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 

CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam 

as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, quanto à taxa de juros 

remuneratórios em 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas 

hipóteses previstas em legislação específica. Confiram-se, a propósito, os 

seguintes precedentes: Resp 436.191/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, in DJ 

24.03.2003; Resp 436.214/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, in DJ 18.12.2002 

e Resp 324.813/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 

25.03.2002. 2 - Eventual alteração da taxa de juros pactuada, depende - 

consoante firmado pela colenda Segunda Seção, quando do julgamento 

dos Recursos Especiais 407.097/RS e 420.111/RS, na assentada de 

12.02.2003, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler - da demonstração cabal 

da abusividade de cada situação, traduzida na excessividade de lucro da 

instituição financeira (Resp 478.804/RS) em relação às demais, não 

caracterizada pela mera fixação em patamar superior a 12% ao ano, 

sendo desinfluente a estabilidade inflacionária de cada período. 3 - A 

comissão de permanência, para o período de inadimplência, é cabível 

tão-somente quando não cumulada com a correção monetária (súmula 

30/STJ) nem com os juros remuneratórios, devendo ser calculada pela 

taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil 

para operação semelhante, limitada, entretanto, àquela pactuada no 

contrato (Resp 271.214/RS, julgado pela Segunda Seção em 12.03.2003). 

4 - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.” 

(Recurso Especial número 327256 / MG - 2001/0061407-7 – Relator 

Ministro Fernando Gonçalves – 4ª Turma – Julgado aos 26.05.2003 – DJ 

15.09.2003, p. 321). Nada, em absoluto, há neste sentido nos autos. Tal 

questão, inclusive, ensejou a edição da súmula 382, de tal Egrégio 

Tribunal: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

por si só, não indica abusividade. As alegações da parte autora, não 

merecem prosperar, vez que, a possibilidade de capitalização de juros em 

cédulas de crédito bancário é expressamente prevista na legislação 

(artigo 28, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 10.931/2004), atrelado ao fato de 

que fora oportunizado a autora ciência quanto a incidência de juros, no 

momento da assinatura do contrato do ID.18148531, onde consta valor 

final total equivalente do crédito como sendo o de R$ 40.873,44 (quarenta 

mil e oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). O 

contrato, deste modo, efetivamente trouxe previsão neste sentido, ao 

prever a incidência da taxa de juros mensal de 2,56% e anual de 35,36%. 

(ID. 18148531). Ademais a alegação do autor de que o contrato em 

momento algum se fez alusão a modalidade dos juros aplicados em 

contrato, o que evidenciara a nulidade dos juros pactuados não merece 

acolhimento. Isto porque a previsão de juros superior ao duodécuplo 

mensal já é suficiente para garantir a cobrança da taxa efetivamente 

contratada. neste sentido é a súmula 541 do STJ, que traz: “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” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Assim, não tem o autor 

direito à revisão das cláusulas contratuais, tampouco faz jus à devolução 

dos valores pagos. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da 

presente ação revisional de contrato, cumulada com o ressarcimento de 

valores, promovida por IZAURA FRANCISCA DA SILVA em face do 

BANCO PAN S.A. o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC. Arcará o 

autor com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

de honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), observando, contudo, por ser beneficiário da 

gratuidade, que a exigibilidade das verbas de sucumbência dependerá da 

perda da condição de hipossuficiente, nos termos dos parágrafos 2º e 3º 

do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000138-98.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANY KASSIA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

F. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELKSON PABLO PEREIRA E SOUZA (INVENTARIADO)

WELKSON PABLO PEREIRA E SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Processo n. 1000138-98.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - 

MT25914/O, para, no prazo de 15 dias, juntar aos presentes autos 

Certidão Negativa de Testamento. DOM AQUINO, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 

28/04/2020 18:18:34

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33039 Nr: 1702-42.2013.811.0034

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Sebastiao Bernadis ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - 

OAB:10795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 Código nº. 33039.

Vistos e etc.

 Considerando o lapso temporal do ultimo cálculo apresentado, intime-se o 

exequente para que proceda a atualização do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56249 Nr: 1598-74.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA, PAULO 

OLIVEIRA MOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 56249.

Vistos e etc.

 Considerando o lapso temporal do ultimo cálculo apresentado, intime-se o 

exequente para que proceda a atualização do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35915 Nr: 1210-16.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nascilmo Junior de Lima Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NASCILMO JUNIOR DE LIMA REZENDE, 

Rg: 24024364, Filiação: Marlene Coimbra de Lima e Nascilmo Ferreira de 

Rezende, data de nascimento: 03/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, convivente, serviços gerais. 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: Ação Penal nº 1210-16.2014.811.0034, oriunda do 

Inquérito Policial nº 86/2014, instaurado pela DELEGACIA DE POLICIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DE DOM AQUINO-MT, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL move em desfavor de NASCILMO JUNIOR DE LIMA REZENDE, 

denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006.

Despacho: I - DECISÃO: Código: 35915. Vistos etc. Nos termos do art. 55 

da Lei 11.343/2006, NOTIFIQUE-SE o acusado para a apresentação de 

defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual 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 número legal, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Não apresentada defesa no prazo legal, ou 

se o acusado, notificado, não constituir defensor, ou informar que não 

possui condições de constituí-lo, o que deverá ficar consignado no 

cumprimento do mandado, desde já, NOMEIO para atuar em sua defesa a 

Dra. Welida De Lima Silva - OAB/MT 26226/O. Intime-a quanto à nomeação. 

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final, de acordo com sua 

atuação no feito e em consonância com a tabela da OAB, sem prejuízos. 

Aportando a defesa preliminar e havendo alegação de alguma das 

situações previstas no art. 397 do CPP, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Não sendo o caso do parágrafo 

anterior, conclusos para juízo de admissibilidade. Intime-se/Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO. II - DECISÃO: Vistos etc. Cite-se o 

acusado NASCILMO JUNIOR DE LIMA REZENDE por edital, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, eis que se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Após, se o denunciado não comparecer, nem 

constituir advogado, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo 

prescricional, devendo este ser regulado pelo máximo da pena cominada, 

nos termos do Enunciado n.º 415 da Súmula do STJ, com a observância 

do artigo 109 e seguintes do Código Penal, voltando a fluir o prazo da 

prescrição da pretensão punitiva depois de escoado o período, ainda que 

permaneça suspenso o processo. Às providências. Cumpra-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira, digitei.

Dom Aquino, 27 de abril de 2020

Erick Leite Ferreira Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43198 Nr: 1275-40.2016.811.0034

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLADP, MJPrpJLAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODS, NSFdSrpCOdS, EdAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 43198.

Vistos e etc.

 Sobre a certidão de ref. 73, dê-se vistas dos autos a parte autora, para 

que no prazo de 15 (quinze)dias se manifeste requerendo o que entender 

de direito.

 Após voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-74.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000299-74.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ROBERTO 

CARLOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

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: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 24/06/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, 

DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 28 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: 1000300-59.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS 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)
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PROCESSO n. 1000300-59.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ROBERTO 

CARLOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 24/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . 28 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: 1000301-44.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000301-44.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:HELIO FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

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: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 24/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 28 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: 1000302-29.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ABALUCIA SIMONI MOURA DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000302-29.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ABALUCIA 

SIMONI MOURA DOMICIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 24/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . 28 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: 1000303-14.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000303-14.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ADENIVALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA 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: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 24/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . 28 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: 1000305-81.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELISELMA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000305-81.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ELISELMA 

SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 24/06/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 28 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: 1000306-66.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000306-66.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA ARRUDA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 24/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 28 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: 1000298-89.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000298-89.2020.8.11.0034. REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC., Antes de apreciar 

os pedidos iniciais formulados pela requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

visualizei que não consta comprovante de endereço em nome da 

Requerente. Assim, intime-se a parte autora para que, na forma do artigo 

321 do Código legal supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando comprovante de endereço em seu nome. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-67.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000293-67.2020.8.11.0034. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Antes de apreciar os pedidos iniciais 
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formulados pela requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do NCPC. Compulsando os autos, visualizei que não consta comprovante 

de endereço em nome da Requerente. Assim, intime-se a parte autora 

para que, na forma do artigo 321 do Código legal supracitado, emende a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando comprovante de endereço 

em seu nome. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-82.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000292-82.2020.8.11.0034. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS ETC., Antes de apreciar os 

pedidos iniciais formulados pela requerente, observo uma irregularidade 

na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, visualizei que não 

consta comprovante de endereço em nome da Requerente. Assim, 

intime-se a parte autora para que, na forma do artigo 321 do Código legal 

supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

comprovante de endereço em seu nome. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-89.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000298-89.2020.8.11.0034. REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC., Antes de apreciar 

os pedidos iniciais formulados pela requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

visualizei que não consta comprovante de endereço em nome da 

Requerente. Assim, intime-se a parte autora para que, na forma do artigo 

321 do Código legal supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando comprovante de endereço em seu nome. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000333-20.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SUETONIO FURTADO LEITE (EXEQUENTE)

SANDRA ANGELA FERREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NASCIMENTO ALVES OAB - 380.886.901-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000333-20.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: SUETONIO FURTADO LEITE, 

SANDRA ANGELA FERREIRA LEITE REPRESENTANTE: HELIO 

NASCIMENTO ALVES EXECUTADO: MARCELO PEREIRA RODRIGUES 

DECISÃO Ante a necessidade de realização de hasta pública, NOMEIO 

como leiloeiro judicial o Sr. BALBINO LEILÕES, habilitado nos respectivos 

órgãos de classe JUCEMAT e FAMATO, e experiência funcional (art. 880, 

§ 3, CPC). Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente 

identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos 

interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis 

pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas 

para as visitas. Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, 

devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para 

inserí-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno 

conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado 

em que se encontram. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS 

LEILOEIROS Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios 

típicos dos mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, redes sociais etc), informando o 

site da internet e o que mais for necessário para o leilão eletrônico. O 

edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 887 do Código 

de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que: - os bens serão 

vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 

datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante 

arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os 

decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional e exceto os débitos de 

condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam 

sub-rogados no preço da arrematação. - O interessado em adquirir o bem 

penhorado poderá apresentar até o início do leilão, proposta por valor não 

inferior ao da avaliação. REGRAS GERAIS DO LEILÃO Com pelo menos 05 

dias de antecedência, o executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado, via DJE. Caso o executado não tenha procurador constituído 

nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao 

endereço constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, 

ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses 

meios, o executado será tido por intimado pela publicação do Edital na 

imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O coproprietário, 

meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor 

fiduciário, promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) 

também deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de 

recebimento dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do 

sistema informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória. O leilão será eletrônico ou presencial. Todas as 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo o Leiloeiro observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015. Em qualquer das datas do leilão não poderá ser 

aceito lance inferior aos seguintes limites mínimos, que fixo com base no 

art. 891 do CPC/2015. a) Veículos automotores em geral: mínimo de 60% 

da avaliação; b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 50% da 

avaliação. Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lance 

vencedor. O pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não 

paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em 

favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito. Restando negativo o leilão, 

fica desde já autorizada a VENDA DIRETA DO BEM, observando-se as 

regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais 

o seguinte: a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 

90 (noventa) dias; b) será admitido o parcelamento da venda de veículos 

automotores em geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, 

vencendo a primeira trinta dias depois de concretizada a venda, 

acrescidas da Taxa SELIC; c) o pagamento das parcelas deverá ser feito 

mediante depósito judicial em conta vinculada a este processo e aberta 

quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor 

e/ou restrição à venda no RENAJUD. Ressalto que a inserção da restrição 

deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da 

venda direta; e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma 

parcelada, desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas 

para tanto. Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico. Depois de 

efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem 

como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais 

despesas da execução, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de imissão na 

posse, no caso de bens móveis juntamente com a ordem de entrega ou a 
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carta de arrematação se bem imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do 

Código de Processo Civil/2015. INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro 

nomeado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-38.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

ELKA PATRICIA RODRIGUES OAB - SC44144 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000347-38.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO 

ESTADUAL Vistos, etc. Sobre a impugnação de id. 29008188, 

manifeste-se o requerente no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. 

Às providências. Cumpra-se. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-50.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

VALDELICY MARIA MONTEIRO OAB - MT24283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANY PEREIRA ROSA (REQUERIDO)

Silvia Rosa (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (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: 

1000471-50.2019.8.11.0034. REQUERENTE: RENATA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: MARIANY PEREIRA ROSA, SILVIA ROSA 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 as Requeridas apresentaram contestação, 

Id. 24617047, dentro do prazo legal – Id. 26026603 e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 26035295, no prazo legal – Id. 26444405. Da 

preliminar. Da ausência das Requeridas a audiência de tentativa de 

conciliação. Rejeito, uma vez que ambas foram devidamente citadas e 

intimadas com antecedência para comparecerem a audiência de 

conciliação a qual realizou-se em 02.10.2019 às 13h50min, conforme 

verifica-se da certidão do Oficial de Justiça datada em 22.08.2019, anexa 

aos autos, Id. 22852468. Outrossim, verifica dos autos que as Requeridas 

compareceram ao local da audiência, somente às 14h29min e 14h31min e 

permaneceram no local até as 14h35min, ou seja, além do horário 

designado para a realização da audiência, conforme documento juntado 

aos autos, Id. 26417541. Não havendo mais preliminares, passo ao 

julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação de indenização por danos 

materiais e morais, proposta por Renata Cristina da Silva em desfavor de 

Mariany Rosa Silva e Silvia Rosa, devidamente qualificadas. Notícia na 

exordial que na data de 15.10.2018 foi agredida fisicamente pelas 

Requeridas em sua loja. Alega, que a Requerida Mariany quando entrou 

em sua loja, a agrediu haja vista que ficou sabendo que a autora estava 

tendo um “rolo” com seu esposo, e, com isso afirma que foi agredida 

fisicamente pelas Requeridas, as quais lhe deram socos, tapas, chutes, e 

para provar traz aos autos o boletim de ocorrência, anexado aos autos, Id. 

22793272, bem como o Auto de exame de corpo delito, Id. 22793274. 

Afirma ainda em sua exordial que a Requerida Mariany quebrou o vidro do 

balcão da sua loja e seu notebook. Assevera mais, que ambas as 

Requeridas somente pararam com as agressões quando foram impedidas 

pelo locatário do imóvel o Sr. Renato Dias Coutinho Neto, ainda alega que 

as Requeridas saíram falando que iriam matar a autora. Aduz que diante 

das atitudes e por ter suportado todos os transtornos não lhe restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou documentos com 

a exordial. Em defesa, Id. 24617047, as Requeridas contestam em 

preliminar da ausência das Requeridas a audiência de tentativa de 

conciliação. E, no mérito contesta pela ausência de nexo de causalidade; 

ausência do dano moral e material e mais pela litigância de má-fé da autora 

por faltar com a verdade dos fatos e ao final pela improcedência da ação. 

Por sua vez, a autora impugnou a contestação, Id. 26416940 e reiterou os 

pedidos da exordial pela procedência da ação. Realizada a audiência de 

conciliação em 02.10.2019, Id. 24568659, restou o ato prejudicado, haja 

vista a ausência das Requeridas, apesar devidamente citadas e intimadas, 

conforme consta da certidão do Oficial de Justiça datada em 22.08.2019, 

anexa aos autos, Id. 22852468. Pois muito bem, ponderando que as 

Requeridas não se fizeram presentes a audiência de conciliação e nem 

tampouco justificaram suas ausências, tenho por bem decretar-lhes à 

revelia, com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 c.c. o artigo 344 do NCPC, e 

passo a julgar o mérito, pois apesar de devidamente citadas e intimadas 

para o ato e ter apresentado contestação, deixaram de comparecerem à 

sessão de audiência de conciliação. Lado outro, considero que a revelia é 

relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. Portanto, analisando o conjunto probatório observo do boletim de 

ocorrência (Id. 22793272), bem como do Auto de exame de corpo delito, 

anexados aos autos, Id. 22793274, de que a autora sofreu as lesões 

físicas feitas pelas Requeridas, logo demonstrando verdadeiros os fatos. 

No mais, verifica-se através da foto anexa, Id. 22793272, a existência do 

vidro do balcão quebrado, logo demonstrando os fatos constitutivos da 

autora, artigo 373, inciso I do NCPC. Por outro lado, constata-se que as 

Requeridas juntaram aos autos vídeos dos quais não demonstram 

agressões alegadas na exordial pela autora, uma vez que do vídeo 

demonstra uma suposta briga no hospital, e ainda do boletim de ocorrência 

datado de 16.10.2019 juntado na defesa Id. 24717191, observa-se dos 

relatos que a Requerida Mariany se dirigiu até a loja da autora, logo 

demonstrando que supostamente foi até a referida loja da autora com 

alguma intensão. Não obstante verifica-se ainda os efeitos da revelia a 

presunção de veracidade dos fatos narrados, que as Requeridas 

agrediram a autora fisicamente. Ademais, o outro boletim de ocorrência nº. 

268154, anexado aos autos Id. 24717191, data de 14.08.2018 encontra-se 

em desfavor de Adriano Moura de Oliveira, pessoa estranha a lide. Desse 

modo, da análise dos documentos acostados ao processo leva à 

conclusão de que as Requeridas não se desincumbiram do ônus 

probatório que lhes competiam (artigo 373, inciso II do NCPC), uma vez que 

dos autos demonstra que quem deu causa ao ocorrido com a autora foi a 

Requerida Mariany, pois conforme consta dos autos ela própria confessa 

que se dirigiu-se até a loja da autora, com a Requerida Silvia. Por 

conseguinte, não há dúvida de que as condutas das Requeridas 

provocaram transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a autora foi agredida fisicamente, 

conforme consta do boletim de ocorrência e do exame de corpo de delito, 

bem como pela própria confissão da Requerida Mariany, de que foi até a 

loja da autora e com isso começou a agredir a autora com lutas corporais. 

A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto 

que o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão 

de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Quanto ao dano material 

alegado pela autora em sua exordial, tenho que razão assiste em parte, 

uma vez que trouxe aos autos apenas foto do vidro do balcão quebrado, 

do qual foi quebrado em decorrência da discussão entre a autora e a 

Requerida Mariany, e assim fazendo jus apenas a indenização do dano 

material relativo ao vidro, no valor de R$ 178,00 (cento e setenta e oito 

reais), deixando de comprovar o dano material em relação ao notebook, 
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uma vez que dos autos apenas consta orçamentos. Cumpre ressaltar que 

quando do dano material em relação ao vidro constata-se que a própria 

Requerida Mariany alega em sua defesa o fato ocorrido com o vidro do 

balcão da loja da autora. Por sua vez, quanto a alegação de litigância de 

má-fé, não vislumbro ao caso as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do 

NCPC. Posto isso, desnecessárias outras considerações, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pelo não acolhimento 

da preliminar e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação 

para: I – CONDENAR as Requeridas a indenizarem solidariamente a 

Requerente pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso; II – CONDENAR a Requerida Mariany a indenizar a autora a 

título de danos materiais na importância de R$ 178,00 (cento e setenta e 

oito reais) em relação ao vidro quebrado do balcão da loja da autora, a 

qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000224-06.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-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: 

1000224-06.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: MARCILENE PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Consta dos autos que o 

Embargante Banco BMG S.A. opôs Embargos à Execução – Id. 27808014, 

impugnando a nulidade de intimação, bem como a restituição do prazo 

recursal, referente a sentença prolatada nos autos, em 25.02.2019, Id. 

17151723 e transitada em julgado em 20.03.2019, Id. 18769424, bem como 

impugnando o excesso de execução da sentença, nos cálculos do 

cumprimento da r. sentença, anexado aos autos, Id. 26584416. Em seus 

Embargos à Execução, alega primeiramente pela nulidade de intimação da 

r. sentença, uma vez que não houve expedição de intimação em nome dos 

advogados, conforme constou na contestação protocolizada em 

30.07.2018 o pedido de intimação em nome dos advogados André Rennó 

Lima Guimarães de Andrade e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado, 

inscritos na OAB/MG, respectivamente, sob os números 78.069 e 84.400. 

E, ainda alega, por não ter havido a intimação dos advogados, a parte 

Embargante tão somente tomou conhecimento de que havia sido proferida 

a r. sentença nos autos quando do bloqueio através do sistema Bacenjud 

do valor executado, conforme Id. 27475865, assim pleiteia a nulidade de 

intimação, e, consequentemente a restituição do prazo recursal. Ainda em 

seus Embargos à Execução, afirma que ocorrendo a nulidade de intimação 

da r. sentença, haverá o excesso de execução no valor de R$ 407,63 

(quatrocentos e sete reais e sessenta e três centavos), uma vez ser 

indevida a multa aplicada nos termos do artigo 523 do CPC. Ao final, 

requer que seja julgado procedente os Embargos à Execução, com a 

finalidade de que seja declarada nula a intimação e consequentemente a 

devolução do prazo recursal, bem como seja homologado o excesso de 

execução, no valor de R$ 407,63 (quatrocentos e sete reais e sessenta e 

três centavos). Tempestivos os Embargos à Execução, Id. 28850334 e 

garantido o juízo, Id. 27617488, a Embargada foi intimada para apresentar 

as contrarrazões, contudo deixou transcorrer in albis o prazo, Id. 

29614823. Pois muito bem. Da análise dos autos observo que as partes 

Requerente e Requerida, por meio de seus advogados tomaram ciência do 

inteiro teor da r. sentença pelo sistema PJe de forma espontânea, antes 

mesmo da r. sentença ser publicada no DJe nº. 10.444 do qual foi 

disponibilizado no dia 26.02.2019. Observo mais, através da certidão 

lançada no Id. 31556094 e 31556102, que o Requerido, ora Embargante 

tomou ciência da r. sentença, onde por sua vez o sistema PJe registrou 

sua ciência espontânea em 27.02.2019 às 00:00:00, logo não há em falar 

em qualquer nulidade de intimação, pois ciente estava da r. sentença. Por 

consequência, não há que se falar em excesso de execução no valor de 

R$ 407,63 (quatrocentos e sete reais e sessenta e três centavos), 

referente aos cálculos apresentados pela autora nos autos, Id. 26584416, 

uma vez que fora devidamente intimado das determinações judiciais. 

Diante disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos dos 

Embargos à Execução apresentados pela Executado/Embargante, e tendo 

havida a penhora online integral dos valores, por consequência julgo 

extinto o presente cumprimento de sentença pelo pagamento nos termos 

do artigo 924, II do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. 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, expeça-se o competente alvará em favor do 

Exequente e em seguida, 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

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010077-05.2016.8.11.0093. REQUERENTE: ANA NEVES MARTINS 

REQUERIDO: JEFERSON RANIERY DE SOUZA FALLEIRO - ME, CONFORTO 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 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 - Da revelia. O requerido (JEFERSON RANIERY DE SOUZA 

FALLEIRO-ME (VIDA CONFORT), embora devidamente citado (ID n. 

19100752), deixou de comparecer na audiência de conciliação (ID n. 

19868683), e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. II - 

Mérito. Trata se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ANA NEVES MARTINS em face de JEFERSON 

RANIERY DE SOUZA FALLEIRO-ME (VIDA CONFORT) e CONFORTO 

COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA-ME. Em síntese, noticia a parte requerente 

que em 22 de dezembro de 2015, efetuou a compra de um colchão vida 

confort com bio massagem do Requerido, optando pelo pagamento à vista 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), através de empréstimo 

consignado com descontos em sua aposentadoria, junto ao Banco Itaú 
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BMG Consignado S.A. Afirma que o produto funcionou uns dois meses, e 

não mais funciou a função bio massageador, além da deformação nas 

laterais onde deitam. Aduz que entrou em contato com o primeiro 

Requerido (JEFERSON RANIERY DE SOUZA FALLEIRO-ME (VIDA 

CONFORT), a qual relatou o problema e este a informou que iria mandar um 

representante olhar o produto e se fosse necessário iria fazer a troca. 

Todavia, até a data distribuição da presente demanda o requerido se 

manteve inerte. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à 

parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 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. 

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, 

sob pena de improcedência da reclamação. Para que se configure o dano, 

será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um 

dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente. 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 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. Neste caso, embora 

demonstrado o contrato de empréstimo consignado (ID n. 5754037), não 

há nos autos prova satisfatória de que o produto adquirido dos 

reclamados apresentou defeito ensejador dos danos pleiteados. III - 

Dispositivo. Ante o exposto, DECRETO a REVELIA do requerido, e 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. Sem custas processuais 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 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000093-48.2018.8.11.0093. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Dispensado 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 – Preliminar. - 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. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por VANESSA APARECIDA DE SOUZA em face de 

OI MÓVEL S/A. Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, 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$ 

486,42 (quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), 

data da inclusão em 15/09/2018, contrato n. 0005090744628910. Em 

suma, a reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a reclamante era 

titular do terminal nº (66) 910037068, contrato nº 5090744628910, 

cancelado por inadimplência. Aduz que em razão da inadimplência da 

parte Autora ocasionou 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. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 
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cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 15469312, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar a preliminar suscitada, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, objeto da lide, no importe de R$ 486,42 (quatrocentos e oitenta e 

seis reais e quarenta e dois centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, 

em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-14.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FAGNER CHIELE LARA (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):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010003-14.2017.8.11.0093. REQUERENTE: ALAN FAGNER CHIELE LARA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado 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 Retificação do Polo Passivo. 

Sobre a preliminar arguida em sede de contestação, verifica se que já 

consta no polo passivo a parte EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S/A. - 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. - 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. A empresa ré não demonstrou a necessidade 

real de que seja necessário depoimento pessoal da parte autora, assim 

indefiro a audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado 

quais as provas orais necessárias ao julgamento do feito. II – Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ALAN FAGNER CHIELE LARA em face de 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL 

(CLARO TV). Sustenta a parte requerente que afirma que não tem débito 

algum com a empresa requerida, 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$ 104,29 (setenta e 

quatro reais e noventa centavos), data da inclusão em 27/01/2016, 

contrato: 0000000195891660. Em suma, a reclamada, em sua peça de 

defesa, esclarece que o contrato ora reclamado é referente aos serviços 

de TV por assinatura prestados pela reclamada oriundas do contrato Claro 

TV (021/ 08742143-8), sob o Pacote BÁSICO ESSENCIAL TELECINE 

FIDELIDADE 2014, serviço instalado em 01/10/2014, que permaneceram 

habilitados até a data de 26/11/2016. Afirma que a contratação dos 
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serviços foi por meio de “Televenda” e, portanto, não há contrato físico 

assinado pelo contratante a ser apresentado em juízo. Aduz que em razão 

da inadimplência do Autor ocasionaram as inscrições 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 inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 5666274), no entanto, são supervenientes à discutida 

na presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a 

existência de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, 

são levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar parcialmente as 

preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, objeto da lide, no importe de R$ 104,29 (setenta e quatro reais e 

noventa centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000194-51.2019.8.11.0093. REQUERENTE: ANNE CLEA DA SILVA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 - 
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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 Ausência De Capacidade 

Postulatória Para Litigar Em Juízo. Argui a reclamada pela ausência de 

capacidade postulatória do respectivo advogado. Neste momento, OPINO 

pelo indeferimento do aludido pedido, uma vez que o advogado Licínio 

Vieira de Almeida Júnior esteve, provisoriamente, suspenso por 90 dias 

das atividades pela OAB/MT, desde 24/05/19 (conforme anexo). - 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. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados 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 DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANNE CLEA DA AILVA DA CONCEIÇÃO em face de VIVO 

S/A - TELEFONICA BRASIL S/A. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma que 

NÃO CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM MOMENTO ALGUM DE 

TER POSSUÍDO VÍNCULO com a Reclamada no importe de R$ 153,09 

(cento e cinquenta e três reais e nove centavos), Data da Inclusão: 

12/02/2016, CONTRATO: 0244590607. Em suma, a reclamada, em sua 

peça de defesa, noticia que a parte Autora habilitou a linha telefônica nº 

66 99690-2993, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré. Afirma que a reclamante deixou de 

efetuar o pagamento das faturas referente aos meses de 09/2015, 

10/2015 e 11/2015, fato gerador do incontestável débito objeto da 

presente demanda, justificando a inscrição de seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. Verifica se no Termo da Audiência de Conciliação (Id 21572429), em 

que a autora declarou expressamente que: “que não conseguiu pagar a 

conta e ligou para a vivo para eles mandarem boleto, pois o nome estava 

sujo. Que dois dias depois estes advogados entraram em contato comigo 

por telefone, pedindo para entrar com ação para limpar o nome junto a 

empresa requerida. Que após mandaram mensagem por celular que ao 

aceitar participar, foi requerido RG, CPF, comprovante de endereço, e 

mandaram uma folha para mim assinar, por um link, via emai; que enviou 

pelo Whatsapp foto dos documentos e da assinatura pelo email do link; 

que recebeu a informação da audiência presente data por whatsapp, e 

nada disseram sobre possibilidade de aceitar acordo; que nunca 

conversou com o Dr. Licinio, nem sabe com quem conversa no whatsapp; 

que possuía contrato com a VIVO”. Desnecessário a produção de provas 

no caso em concreto, diante da confissão da autora, que na exordial 

afirmou fatos contrários ao declarado durante audiência de conciliação, 

conforme preconiza art. 334 do Código Processo Civil - Lei 5869/73 c/c 

Art. 389 da Lei 13105/15, in verbis: Art. 334. Não dependem de prova os 

fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte 

contrária; (...) Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a 

parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao 

do adversário. 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. Em contrapartida o autor não comprova o cancelamento 

dos serviços da reclamada, nem apresenta protocolo de reclamações 

junto ao SAC da reclamada, por conseguinte, não há que se falar em 

negativação indevida. Diante do exposto, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do 

nome da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. Com relação ao pedido contraposto, este deve ser 

acolhido haja vista a existência de débito da Requerente em favor da 

Requerida, tão somente o valor discutido, objeto da demanda. Por fim, 

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. 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 preliminarmente por afastar as 

preliminares suscitadas, e no mérito, 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 do débito pendente no importe apresentado de R$ 153,09 

(cento e cinquenta e três reais e nove centavos), referente ao débito 

negativado, devendo a importância ser atualizada monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento de cada débito, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados a partir do vencimento, 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 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-81.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

KESLIA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-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):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000289-81.2019.8.11.0093. REQUERENTE: KESLIA ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 80 de 287



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, deferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça 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. A empresa ré não demonstrou a necessidade 

real de que seja necessário depoimento pessoal da parte autora, assim 

indefiro a audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado 

quais as provas orais necessárias ao julgamento do feito. II - Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por KESLIA ALVES FERREIRA em face de 

BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a parte requerente que não conhece o 

débito com a Reclamada, 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$ 96,14 (noventa e 

seis reais e quatorze centavos), data da Inclusão: 25/02/2019, Contrato: 

395426611000034FI. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

aduz que há existência da relação entre as partes e, que a Reclamante é 

titular de uma conta corrente aberta junto ao banco Reclamado, por meio 

da qual, em data de 29/11/2018, pactuou uma renegociação de dívida no 

valor total de R$ 869,10 (oitocentos e sessenta e nove reais e dez 

centavos), para pagamento em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas 

no valor de R$ 96,14 (noventa e seis reais e quatorze centavos). Afirma 

que a empresa ré apenas agiu em exercício regular de seu direito ao 

apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida 

inequivocamente inadimplida, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: Ficha 

Proposta de Abertura de Conta e Cartão de Assinaturas – Pessoa Física, 

Declaração de Rendimento, Atestado de Residência e documento pessoal 

(Id 22317596), 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 22521681), 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. 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 por afastar PARCIALMENTE as preliminares suscitadas, e 

no mérito, 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. 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. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-17.2018.8.11.0093
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JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000011-17.2018.8.11.0093. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado 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 – 

Preliminar. - 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. No 

caso em concreto, após intimação (ID nº 23761131) a parte autora 

acostou aos autos comprovante de endereço em nome de sua genitora (ID 

nº 24998433). - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos 

autos o comprovante original da negativação questionada. A priori, 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. No entanto, atendendo 

intimação (ID nº 23761131) a parte autora acostou aos autos extrato de 

consulta efetuada na CDL do município (ID nº 24998431). II – Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR proposta por JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). Em 

síntese, afirma a parte requerente que não solicitou os serviços da 

reclamada, nunca contratou, tampouco autorizou terceiro a fazer, 

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$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos), data da 

inclusão em 13/05/2016, contrato n. 0254206144. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, noticia que a reclamante era titular do conta: 

0254206144, linha: 66 99770268. Aduz que em razão da inadimplência da 

parte Autora ocasionou 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. Pug pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 
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de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 11578652 e 24998431, verifica-se a inexistência de outras 

inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. 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 por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000012-02.2018.8.11.0093. REQUERENTE: ALEXSANDER MACHADO 

FRANCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado 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 – Preliminar. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse 

juntado aos autos o comprovante original da negativação questionada. A 

priori, 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. No entanto, atendendo 

intimação (ID nº 23762027) a parte autora acostou aos autos Certidão 

expedida fisicamente – “balcão” – pelo SPC/SERASA (ID nº 24673334). - 

Da Inépcia. Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar arguida pela 

reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre 

exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. II 

– Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR proposta por 

ALEXSANDER MACHADO FRANCO em face de TELEFONICA BRASIL S/A 

(VIVO). Afirma a parte requerente que não solicitou os serviços da 

reclamada, nunca contratou, tampouco autorizou terceiro a fazer, 

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$ 214,38 (duzentos e catorze reais e trinta e oito centavos), 

data da inclusão em 12/07/2016, contrato n. 0252450841. Em suma, a 

requerida apresentou contestação (Id 12386528), onde alegou, no mérito, 

a efetiva contratação da linha telefônica pela parte autora, e que diante da 

inadimplência da parte autora ocasionou a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 11578929 e 24673334, verifica-se a inexistência de outras 

inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. 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 por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 214,38 (duzentos e catorze reais e trinta e oito centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 
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do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000112-54.2018.8.11.0093. REQUERENTE: PATRICIA AMBROSIO 

LOURENCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado 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. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

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. - Da 

Falta de Interesse de Agir. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. II – Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por PATRICIA AMBROSIO LOURENCO em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a parte requerente 

desconhece a dívida em questão, 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$ 143,97 (cento e 

quarenta e tres reais e noventa e sete centavos), data da inclusão em 

20/12/2017, contrato: 346107528000008EC. Em suma, a reclamada, em 

sua peça de defesa, aduz que foi celebrado no dia 10/12/2015 contrato no 

Caixa Eletrônico no qual necessita dos seguintes dispositivos: cartão de 

debito ,senha de 06 dígitos e chave de segurança que pode ser: letras, 

tancode, tokem, Biometria e M-tokem, logo tudo é de responsabilidade do 

cliente a posse e guarda conforme Termo assinado na abertura de conta, 

conforme tela LPCL ( anexo ) cliente realizou 01 pagamento da parcela no 

dia 08/05/2017 no valor de R$ 120,00. Alega ter agido no estrito exercício 

regular do direito, 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 inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 
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que se falar em aplicabilidade da aludida Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, uma vez que da análise do documento de ID nº. 17174080 e 

17174081, verifica-se a inexistência de outra inscrição preexistente, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. 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 por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 143,97 (cento e quarenta e tres reais e noventa e sete centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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Processo Número: 1000013-84.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000013-84.2018.8.11.0093. REQUERENTE: MARCIO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Dos autos verifico 

que a parte autora deixou de cumprir Despacho (ID nº 23759555), qual 

seja, completar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o seguinte 

documento: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 320 c/c parágrafo 

único do art. 321, ambos do NCPC e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso I, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Dado o provimento extintivo, é DISPENSADA a intimação das 

partes, na licença do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se. Submeto 

o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000224-86.2019.8.11.0093. REQUERENTE: ORLIANS WILLIAN BALZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 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 Ausência De 

Capacidade Postulatória Para Litigar Em Juízo. Argui a reclamada pela 

ausência de capacidade postulatória do respectivo advogado. Neste 
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momento, OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, uma vez que o 

advogado Licínio Vieira de Almeida Júnior esteve, provisoriamente, 

suspenso por 90 dias das atividades pela OAB/MT, desde 24/05/19 

(conforme anexo). - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

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. - 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. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ORLIANS WILLIAN BALZ em face de VIVO S/A - 

TELEFONICA BRASIL S/A. Aduz a parte requerente que não conhece o 

débito e não se lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a 

Reclamada, 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$ 174,58 (cento e setenta e quatro reais 

e cinquenta e oito centavos), data da inclusão: 09/02/2017, contrato: 

0273744548. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que 

as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio dos quais 

a Parte Autora habilitou a linha telefônica de nº 66-99962-9705 e o pacote 

de serviço VIVO CONTROLE DIGITAL, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Afirma que a 

reclamante deixou de efetuar o pagamento de faturas, 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. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta: relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas (Id 22400044) e áudio (Id 22400042), 

com a confirmação dos dados pessoais do Autor o que demonstra que a 

Reclamante aderiu a contratação da linha telefônica; que há o vínculo 

contratual que a legitima na cobrança, oposto a pretensão do autor em 

sede de impugnação (Id 22432810), desnecessária a realização de 

perícia, 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. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Nessa senda, desnecessário a designação da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Assim, tem-se que a negativação dos dados do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, no entanto, 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor 

contratou os serviços do Réu, sendo as negativações devidas, 

principalmente quando a Reclamante não demonstrou o pagamento do 

valor negativado. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que 

a Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. E é nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

ÁUDIO DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVANDO A REGULAR 

CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE 

ATITUDE ILEGAL PRATICADA PELA RÉ. AFASTADA CONDENAÇÃO 

PELOS DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (AZAMBUJA, Gisele Anne 

Vieira de. Recurso inominado n. 71006457766. J. em 09 Dez. 2016. Disp. 

em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) 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. 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. 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. Por fim, quanto ao pedido 

de comunicação ao Tribunal de Ética da OAB/MT, Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Ministério Público - MT registro que a própria parte pode 

providenciar o respectivo pedido diretamente, razão pelo qual indefiro. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, 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 do débito pendente no 

importe apresentado de R$ 174,58 (cento e setenta e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos), referente ao débito negativado, devendo a 

importância ser atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento de cada débito, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

do vencimento, 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 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-85.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANNA DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SELMA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010061-85.2015.8.11.0093. REQUERENTE: POLYANNA DISTRIBUIDORA 

DE CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: ANTONIA SELMA CUNHA 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 
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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. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por POLYANNA DISTRIBUIDORA DE 

CONFECÇOES LTDA – ME em face de ANTONIA SELMA CUNHA. Noticia a 

autora que em 10 de junho de 2015 celebrou com a Requerida contrato de 

compra e venda para fornecimento de peças de vestuário, entre outros. 

Aduz que a própria Ré solicitou o envio das peças a empresa Requerente, 

e pela relação de confiança já estabelecida enviou os itens solicitados 

com a promessa da Requerida de que em seguida enviaria um cheque 

para pagamento, como comumente se fazia. Afirma a Requerente ser 

credora do valor de R$ 751,00 (setecentos e cinquenta e um reais), posto 

que, a Requerida não enviou o título para pagamento, nem outra forma 

qualquer de pagamento, para que se saldasse a dívida. Em audiência de 

conciliação, a Requerida não se fez presente. Insta consignar, que a 

nobre conciliadora constou no termo (ID nº 17189120) que: ”o filho da 

requerida já falecida, teve ciência da solenidade, o mesmo entrou em 

contato com a secretaria e foi orientado a apresentar o atestado de óbito, 

porém ele não compareceu na audiência”. Sem delongas, verifica se que 

no referido ORÇAMENTO (ID nº 5665151) não consta assinatura, e nem 

cópia do documento de identificação da requerida. Logo, a parte 

requerente não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que 

prove a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade 

dos créditos, cuja prova competia ao autor por força do artigo 373, I, do 

NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Ante o exposto, DECRETO a REVELIA da 

requerida, e 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. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. JORGE 

HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-32.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE LUCCAS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000150-32.2019.8.11.0093. REQUERENTE: IVONE DE LUCCAS RAMOS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Dispensado 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 - Preliminar. - Da Incompetência Do Juizado Especial. Rejeito 

a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial grafotécnica, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

proposta por IVONE DE LUCCAS RAMOS em face de SABEMI 

SEGURADORA. Narra a requerente que, foi debitado de sua conta, entre 

os meses de Março de 2016 e Janeiro de 2019, um SEGURO mensal, sem 

a sua anuência, com valor aproximado de R$ 45,00 (quarenta e cinco 

reais) ao mês, perfazendo total de R$ 1.947,00 (um mil novecentos e 

quarenta e sete reais). Noticia que após audiência junto ao órgão de 

proteção ao consumidor nada mais lhe foi cobrado, porém, a empresa se 

recusa a lhe restituir o valor pago. Razão pela qual requer a restituição em 

dobro de todos os valores descontados indevidamente e restituição da 

quantia de R$ 239,70 (duzentos e trinta e nova reais e setenta centavos) 

referente aos gastos com taxas para retirada dos extratos bancários. Em 

suma, em peça de defesa, a reclamada afirma que os descontos são 

oriundos de contrato firmado junto à Ré, decorrentes da vontade livre e 

consciente das partes, e que a cobrança dos referidos valores através de 

desconto são legítimos, com a prévia aceitação da parte autora, através 

da assinatura do contrato na qual a parte autora requereu sua associação 

junto à SABEMI. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois 

bem. Sem delongas, verifica se na exordial (Id 19113004) declaração 

expressa da autora que: “reconhece sua assinatura no documento, nunca 

lhe foi explicado sobre o produto, sendo que tal documento, segundo ela, 

provavelmente tenha sido assinado juntamente com outros documentos, 

que esta assinou para contratação de crédito consignado”. 

Desnecessário a produção de provas no caso em concreto, diante da 

confissão da autora, que na exordial afirmou reconhecer sua assinatura 

na Proposta de Adesão (ID nº 19004094), conforme preconiza art. 334 do 

Código Processo Civil - Lei 5869/73 c/c Art. 389 da Lei 13105/15, in verbis: 

Art. 334. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por 

uma parte e confessados pela parte contrária; (...) Art. 389. Há confissão, 

judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário 

ao seu interesse e favorável ao do adversário. Calha asseverar que 

durante os descontos, objeto da presente demanda, havia uma 

contraprestação mensal da Requerida à disposição da autora, caso fosse 

necessário, quais sejam: cobertura por morte acidental, assistência 

alimentar e assistência funeral. Logo, inexistem motivos que justifiquem a 

alegada injusta cobrança sofrida pela Autora. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. Por 

fim, em atenção ao ID nº 22417275, o art. 9º da Lei nº 9.099/95 prevê que, 

nas causas de valor até 20 (vinte) salários mínimos não é obrigatório 

assistência por advogado, como no caso em tela. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO por afastar a preliminar suscitada, e no mérito, pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-69.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DA ROSA VIDAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000154-69.2019.8.11.0093. REQUERENTE: SILVESTRE DA ROSA VIDAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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. Trata-se de 

AÇÃO proposta por SILVESTRE DA ROSA VIDAL em face de ENERGISA 

MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Noticia o autor que 

recebeu Termo de Ocorrência n° 613282, acompanhado de uma planilha 

de calculo constando "meses a recuperar" no valor de R$ 11.619,00 (onze 

mil seiscentos e trinta e nove reais), juntamente com a fatura no valor de 

R$ 7.002,21 (sete mil dois reais e vinte um centavos). Inconformado, o 
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autor apresentou junto a ENERGISA uma carta em sua defesa referente 

aos valores cobrados, porém em resposta a Requerida retificou a fatura 

para o valor de R$ 3.619,01 (três mil seiscentos e dezenove reais e um 

centavo). Aduz que procurou o PROCON para regularizar a situação com 

a empresa Ré, mas não obteve sucesso. Razão pela qual requer seja 

retirado o débito no valor de R$ 3.619,01 (três mil seiscentos e dezenove 

reais e um centavo), do seu nome, por considerar injusta essa cobrança. 

A requerida, em sua peça de defesa, esclarece que a fatura contra a qual 

a parte autora se insurge não se trata de fatura regular de consumo, e sim 

de fatura de recuperação de consumo, uma vez que por ocasião de uma 

inspeção realizada no dia 18/10/2017, verificou a concessionária que o 

sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento 

apresentava uma irregularidade, consistente em um desvio de energia no 

ramal de entrada, o que fazia com que não fosse registrada a totalidade 

da energia consumida no local. E ainda, aduz que a concessionária 

expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 613282, 

documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a 

anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma 

que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias 

do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica, e que foi devidamente assinado e recebido 

pela parte autora, que acompanhou a inspeção. Sem delongas, verifica se 

na exordial (Id 19113004), em que o autor declarou expressamente que: 

“tem um conflito com a Energisa, informando o numero da unidade 

consumidora: 6/684562-2, sendo referente a uma multa de irregularidade 

recebida pelo reclamante, informou o reclamante que contratou no dia 

13/10/2017 um serviço de instalação do portão eletrônico, da empresa 

eletrônica SAT, sendo feito o serviço por Jocei Santos de Souza. Ocorre 

que no dia 18/10/2017, ou seja, cinco dias após a instalação, compareceu 

a residência um agente da empresa ENERGISA e constatou um desvio no 

ramal da entrada, conforme prescrito no protocolo 9-0-170017. Informando 

ainda que quando o agente da ENERGISA foi ate sua residência, e 

verificou a irregularidade, imediatamente cortou o fio do portão, a partir dai 

não havia mais a irregularidade ligada a sua residência”. Desnecessário a 

produção de provas no caso em concreto, diante da confissão do autor, 

que na exordial afirmou fatos de que depois de contratar serviço de 

instalação do portão eletrônico, e que a Requerida ao verificar 

irregularidade, imediatamente cortou o fio do portão, a partir dai não havia 

mais a irregularidade ligada a sua residência, conforme preconiza art. 334 

do Código Processo Civil - Lei 5869/73 c/c Art. 389 da Lei 13105/15, in 

verbis: Art. 334. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; (...) Art. 389. 

Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de 

fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Logo, 

inexistem motivos que justifiquem a alegada injusta cobrança sofrida pelo 

Autor. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. Por fim, 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. 

Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido da inicial, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. 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 do débito pendente no 

importe apresentado de R$ 3.619,01 (três mil seiscentos e dezenove reais 

e um centavo), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada 

débito, 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. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-45.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000035-45.2018.8.11.0093. REQUERENTE: ELISA DA SILVA TOMAZ 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Dispensado 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 – Preliminar. 

- 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. II – Mérito. Trata se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS PELA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO proposta por ELISA DA SILVA 

TOMAZ em face de CLUB MAIS ADM. DE CARTÕES LTDA. Noticia a 

requerente que firmou contratação de um CREDIÁRIO com a reclamada, 

para que pudesse realizar suas compras de forma parcelada. Afirma que 

a reclamada ao fornecer os serviços de crédito e parcelamento da compra 

obrigou e condicionou à parte autora a contratar seguros e demais 

serviços como: SEGURO BOLSA PROTEGIDA e SEGURO PROTEÇÃO DA 

SORTE, e que jamais almejou ou solicitou qualquer seguro ou outro tipo de 

serviço que não fosse o parcelamento de suas compras. Razão pela qual 

requer o direito a repetição de indébito e indenização por dano moral. Por 

seu turno a ré esclarecer que a autora aderiu ao Cartão Club Mais, 

utilizado para realização de compras a prazo nas Lojas Avenida, e que no 

momento da adesão optou ainda pela contratação dos seguros e serviços 

denominados SEGURO BOLSA PROTEGIDA e CARTÃO MAIS PROTEGIDO, 

autorizando o débito mensal das quantias de R$ 3,49 (três reais e 

quarenta e nove centavos) e R$ 2,00 (dois reais). Assevera que os 

seguros contratados são independentes entre si, constando as condições 

gerais de forma clara em contratos apartados, não havendo que falar-se 

em venda casada. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois 

bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a exigibilidade da dívida, significando 

dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Logo, a 

parte requerida não comprovou satisfatoriamente a contratação dos 

serviços a título de seguro, tornando a cobrança indevida. Consigno que 

comungo do entendimento de que esse tipo de serviço oferecido na fatura 

do cartão dos consumidores a título de “seguro” é meio de enriquecimento 

ilícito, pois não existe utilidade clara, a não ser o ganho fácil por parte de 

fornecedores que criam esses produtos diante do lucro simplificado. 

Nessa senda, a autora pretende o recebimento a título de repetição de 

indébito. Entretanto, a autora não declinou na exordial o montante 

intentado, e nem apresentou comprovante de pagamento dos respectivos 

valores denominados SEGURO BOLSA PROTEGIDA e CARTÃO MAIS 

PROTEGIDO. O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois 

a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do 

disposto no art. 944 do Código Civil. Dever de ressarcimento dos valores 

pagos pela autora e devidamente comprovados nos autos. Portanto, com 

relação aos danos materiais, os mesmos deverão ser indeferidos, vez que 
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os danos não restaram devidamente comprovados. No que pertine à 

indenização por danos morais, tenho que os fatos supostamente 

ocorridos em 2015, por si só, não enseja a condenação, pois embora 

desconfortável a situação podemos classificá-la como mero 

aborrecimento, situação que não integra o rol daquelas passíveis de 

indenização. Não se tratando de dano moral in re ipsa, deve a parte autora 

comprovar a ofensa ao direito subjetivo que acabam por acarretar abalo 

emocional, capaz de ensejar a condenação indenizatória. Na vida em 

sociedade estamos expostos a diversos aborrecimentos e no mundo dos 

contratos não é diferente. Aliás, na lição de Humberto Theodoro Júnior: “O 

dano moral indenizável não pode derivar do simples sentimento individual 

de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e 

frustrações do quotidiano social.” Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral 

– 8 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. pg. 108. No 

caso concreto, inexistem provas de que a situação dos autos tenha 

causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os 

direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica a 

postulante, passíveis de ressarcimento pecuniário. No que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do 

NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Improcedente, portanto, o pedido de 

indenização por dano moral. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar a preliminar suscitada, e no mérito, 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. Sem custas processuais 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 baixas, 

anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz Togado 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-36.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA MATOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000055-36.2018.8.11.0093. REQUERENTE: ISADORA MATOS DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Dos autos verifico que a 

parte autora deixou de cumprir Despacho (ID nº 23759555), qual seja, 

"completar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o seguinte 

documento: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado". Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 320 c/c parágrafo 

único do art. 321, ambos do NCPC e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso I, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Dado o provimento extintivo, é DISPENSADA a intimação das 

partes, na licença do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se. Submeto 

o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-24.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000017-24.2018.8.11.0093. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR 

proposta por MARIA APARECIDA DE ALMEIDA em face de TELEFONICA 

BRASIL S/A (VIVO). A parte autora afirma que não solicitou os serviços 

da reclamada, tampouco autorizou terceiro a fazer, e que não possui 

nenhum serviço de assinatura de telefonia, portanto essa restrição é 

indevida. Alega a ilegalidade do débito, lançado pela parte promovida nos 

órgãos de restrição ao crédito, no valor de R$ 84,89 (oitenta e quatro reais 

e oitenta e nove centavos), data de inclusão: 17/02/2015, contrato: 

0223208059. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a 

contratação da conta se deu primeiramente na modalidade pré-paga e que 

posteriormente ocorreu a migração para a modalidade controle. Esclarece 

que a modalidade pré-paga não possui contrato escrito, o que impossibilita 

a requerida de apresentá-lo na presente ação. Aduz que em razão da 

inadimplência do Autor ocasionaram as inscrições 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 inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Nessa senda, configurada a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda 

que, sob o argumento de que a empresa de telefonia também tenha sido 

vítima da fraude, trata-se de responsabilidade objetiva decorrente do risco 

da atividade, vejamos: APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO 
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INDEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. (...) 2. É incontroverso que o 

autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por 

dívidas oriundas do contrato elaborado de forma fraudulenta em 

16.12.2011 (fls. 190/193), tanto que se referem a valores com vencimento 

em 16.01.2012 (duas vezes) e 14.01.2012 (fl. 27). Esta situação, por si 

só, configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, pois decorre do próprio 

fato (in re ipsa). 3. Ainda que a empresa de telefonia também tenha sido 

vítima da fraude, trata-se de responsabilidade objetiva decorrente do risco 

da atividade, sendo exigível ela tivesse mais cautela na contratação, 

impondo-se a desconstituição do débito e o reconhecimento do dano 

moral. (...). (Apelação Cível Nº 70079021580, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, 

Julgado em 25/10/2018). Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. 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). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. 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 Pelo 

exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 84,89 (oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos); - DETERMINAR 

a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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Processo Número: 1000008-62.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JAMURAIUP KAIABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000008-62.2018.8.11.0093. REQUERENTE: JAMURAIUP KAIABI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado 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. A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do NCPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais, qual seja, R$ 5.103,24 (cinco mil cento e três reais e vinte e quatro 

centavos). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR 

proposta por JAMURAIUP KAIABI em face de TELEFONICA BRASIL S/A 

(VIVO). A parte autora afirma que não solicitou os serviços da reclamada, 

tampouco autorizou terceiro a fazer. Alega a ilegalidade do débito, lançado 

pela parte promovida nos órgãos de restrição ao crédito, no valor de R$ 

103,24 (cento e três reais e vinte e quatro centavos), data de inclusão: 

10/03/2015, contrato: 0205344500. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, afirma que a contratação da conta se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade controle. Esclarece que a modalidade pré-paga não possui 

contrato escrito, o que impossibilita a requerida de apresentá-lo na 

presente ação. Aduz que em razão da inadimplência do Autor 

ocasionaram as inscrições 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 inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Nessa senda, configurada a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda 

que, sob o argumento de que a empresa de telefonia também tenha sido 

vítima da fraude, trata-se de responsabilidade objetiva decorrente do risco 

da atividade, vejamos: APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. (...) 2. É incontroverso que o 

autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por 

dívidas oriundas do contrato elaborado de forma fraudulenta em 

16.12.2011 (fls. 190/193), tanto que se referem a valores com vencimento 

em 16.01.2012 (duas vezes) e 14.01.2012 (fl. 27). Esta situação, por si 

só, configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, pois decorre do próprio 

fato (in re ipsa). 3. Ainda que a empresa de telefonia também tenha sido 

vítima da fraude, trata-se de responsabilidade objetiva decorrente do risco 

da atividade, sendo exigível ela tivesse mais cautela na contratação, 

impondo-se a desconstituição do débito e o reconhecimento do dano 

moral. (...). (Apelação Cível Nº 70079021580, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, 
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Julgado em 25/10/2018). Desse modo, configurada a responsabilidade da 

requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA (ID nº 26431057), no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 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 

Pelo exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 103,24 (cento e três reais e vinte e quatro centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000022-80.2017.8.11.0093
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CLEUZA DE SOUZA ROHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000022-80.2017.8.11.0093. REQUERENTE: CLEUZA DE SOUZA ROHDE 

REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AYMORE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. Dispensado 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 – Preliminar. - Da Ilegitimidade da SOLETROL. Da 

Falta de Interesse Processual. Pugna pela ilegitimidade passiva a 1º 

Requerida, sob argumento que quem efetivou a negativação do nome e 

CPF do requerente foi a Instituição Financeira Santander/Aymoré (2º 

requerida), empresa que tem legitimidade, autoridade e competência para 

proceder a negativação do nome e CPF da autora, bem como poderes 

para excluir o nome e o CPF dos cadastros de proteção ao crédito do 

consumidor. Neste ínterim, quem deve responder pelos eventuais danos 

morais é a Instituição Financeira Santander/Aymoré. Conforme observa se 

nos  au tos ,  as  pa r tes  menc ionam o  p rocesso  n . 

8010009-21.2017.8.11.0093, no qual diante da existência de contrato 

entre as partes, tratando-se de relação de consumo a responsabilidade 

dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo os dois fornecedores 

responder pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da 

assunção de riscos da atividade. Afasto a preliminar arguida. - Da Revelia. 

A 1º Reclamada (SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), mesmo 

devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação 

(Id 27173118), tendo apresentado contestação (Id 26513549), por esta 

razão, reconheço a revelia da Reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95. A 2º Reclamada (AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A), mesmo devidamente intimada (Id 24751643), deixou 

de comparecer na audiência de conciliação (Id 27173118), tão pouco 

apresentou contestação, razão pela qual, nos termos do art. 344 do Novo 

Código de Processo Civil reconheço a revelia. II – Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEUZA DE 

SOUZA RODHE em face de SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e 

de SANTANDER FINANCIAMENTOS. Noticia a autora que é comerciante, 

proprietária da empresa ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME, cuja 

qual realizou contrato de compra e venda com a primeira requerida, mas 

cuja negociação foi cancelada em razão de que a referida empresa não 

enviou os bens comprados e pagos. A empresa da autora teve seu nome 

restrito nos órgãos restritivos de crédito e por tais motivos, ajuizou ação 

neste juízo sob o numero 8010009-21.2017.8.11.0093, onde o Nobre 

Magistrado deferiu a liminar para retirar o nome da empresa autora do 

cadastro de inadimplentes. Contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente no importe de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e 

quarenta e cinco reais), data da inclusão de ambos em 17/02/2017, 

contrato n. 00000020024661779000. Em suma, a 1º requerida REVEL, em 

sua peça de defesa, afirma que Inexiste, portanto, qualquer dano imaterial 

a ser indenizado ou reparado, até porque não houve má-fé ou ilicitude por 

parte da empresa ré. Pugna pela improcedência da presente demanda. Em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, caberia à 2º requerida 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 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”. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a 1º ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Diante à REVELIA, conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito 

algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda 

de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não 
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comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Desse modo, configurada a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma 

vez que da análise do documento de ID nº. 8733170, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, 

DECRETO a REVELIA das partes reclamadas, e OPINO pela PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial, objetos da lide, no importe de R$ 2.450,00 (dois mil e 

quatrocentos e quarenta e cinco reais); - DETERMINAR a Reclamada para, 

em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em 

Substituição Legal [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal 

de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000037-49.2017.8.11.0093. REQUERENTE: PLINIO DE RAMOS 

ESPINDOLA REQUERIDO: BANCO PAN Processo Nº 

1000037-49.2017.8.11.0093 Vistos. Dispensado 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. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por PLINIO DE RAMOS ESPINDOLA em face de 

BANCO PAN. Noticia o autor adquiriu um financiamento junto a requerida – 

contrato 701114857-9 e contrato 507243765-9 - tendo como forma de 

pagamento consignação direto na folha salarial no importe de R$ 290,00 

(duzentos e noventa reais) mensais, sendo empregador a Prefeitura de 

Feliz Natal/MT. Em dezembro de 2016, o requerente foi demitido, havendo 

rescisão do contrato de trabalho. Havendo parcelas vincendas, e 

autorizado pelo autor, a prefeitura em sua rescisão de contrato realizou a 

liquidação total da dívida a vencer perante o banco requerido, fazendo um 

desconto de R$ 1.082,00 (mil e oitenta e dois reais) na folha, contudo, teve 

seu nome negativado indevidamente nos importes de R$ 825,00 

(oitocentos e vinte e cinco reais) e R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e 

sete reais), totalizado em R$ 1.082,00 (hum mil e oitenta e dois reais), data 

da inclusão de ambos em 27/02/2017. Em conformidade com o Enunciado 

20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na 

audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 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”. 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. Diante à revelia, conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da aludida Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, uma vez que da análise do documento de ID nº. 11161456, 

verifica-se a inexistência de outras inscrições, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 92 de 287



PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, DECRETO a REVELIA da 

parte reclamada, e OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência dos débitos mencionados na inicial, objetos da 

lide, no importe de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) e R$ 257,00 

(duzentos e cinquenta e sete reais); - DETERMINAR a Reclamada para, em 

10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente 

ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000286-29.2019.8.11.0093. INTERESSADO: JOEL RIBEIRO DE CAMPOS 

REQUERIDO: APPLE Vistos. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Decido. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei 

nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais 

para processar e julgar tão-somente causas cíveis de menor 

complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, in verbis: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Diante das alegações da parte 

autora quanto ao não aos defeitos apresentados pelo aparelho celular, 

tais como, superaquecimento, descarregamento repentino da bateria, 

desligamento abrupto, dentre outros (ID nº 21023668), e do resultado do 

orçamento fornecido pela assistência técnica: “Não será possível 

oferecermos suporte/serviço para o mesmo devido a modificações e 

marca de manutenção não autorizada como: gabinete não é original da 

Apple” (ID nº 21023678). Forçoso reconhecer que somente a prova 

pericial técnica no referido aparelho celular, ante as peculiaridades da 

espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários 

ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Portanto, 

o reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a 

fim de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 

oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito inicial. Desta feita, sobressai à incompetência do Juizado Especial 

Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, 

ante a complexidade da causa. Pelo exposto, RECONHEÇO da 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ante a complexidade da matéria deduzida para 

o fim de reconhecer a necessidade de EXTINÇÃO DA PRESENTE 

RECLAMAÇÃO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 285, inciso V, 

do CPC/2015, combinado com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000543-54.2019.8.11.0093. REQUERENTE: JULIANO BERTICELLI 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. Dispensado 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. Trata-se de AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE 

ADESÃO VIA TELEFONE CUMULADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE EVIDENCIA proposta por JULIANO BERTICELLI em face 

de UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. Aduz a parte autora, em síntese, ter 

contratado serviço com a parte ré em 02/02/2019, decorrente de oferta 

por chamada telefônica, do qual pediu o cancelamento por meio de 

mensagem eletrônica de 04/02/2019, ao constatar que a empresa não 

possuía cobertura na região. Afirma que, ainda assim, passou a sofrer 

cobranças inúmeras cobranças igualmente por chamadas telefônicas. A 

reclamada noticia que a parte Autora contratou o plano UOL WIFI, em 

02/02/2019 com valor mensal de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa 

centavos). Alega que o reclamante poderia ter entrado para solicitar o 

cancelamento, mas não o fez, o que falsamente afirma em sua inicial, 

tendo em vista que não foi localizado nenhum registro de recebimento de 
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e-mail da assinatura vinculada ao Autor. Afirma que as cobranças 

impugnadas foram efetuadas em razão dos serviços efetivamente 

contratados e disponibilizados pelo UOL, sendo devida a contraprestação 

pelos serviços prestados, não havendo que se falar em indenização por 

ato ilícito ou dano. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois 

bem. 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 a Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos verifico que assiste, em parte, razão ao 

Requerente, uma vez que a Requerida não trouxe prova aos autos de que 

a empresa possuía cobertura na região, a fim de desconstituir as 

alegações da parte autora. Ademais, a operadora não pode impor ao 

usuário que este permaneça vinculado a ela, devendo atender ao pedido 

de cancelamento. Da análise dos autos verifico que embora o Reclamante 

tenha efetivamente contratado o serviço de internet, no entanto, em razão 

da indisponibilidade de cobertura, o serviço não foi prestado. Insta 

salientar que, a Reclamada não foi diligente ao oferecer um serviço que 

não poderia prestar. Portanto, efetuado o pedido de cancelamento do 

contrato, a declaração de inexistência dos débitos supervenientes é 

medida que se impõe. Na hipótese, 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. 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 a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR o 

cancelamento e rescisão do contrato formulado via telefone, objeto da 

presente demanda, tendo em vista a indisponibilidade de cobertura na 

região; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde a citação. - Tendo em vista a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

consubstanciado nesta sentença, defiro a medida de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de continuar efetuando ligações 

de cobrança ao autor, bem como para para não efetuar restrição de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato discutido 

nos autos, sob pena de nulta de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010076-20.2016.8.11.0093. REQUERENTE: MARCOS PAGNO 

REQUERIDO: JEFERSON RANIERY DE SOUZA FALLEIRO - ME, CONFORTO 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 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 - Da revelia. O requerido (JEFERSON RANIERY DE SOUZA 

FALLEIRO-ME (VIDA CONFORT), embora devidamente citado (ID n. 

19103663), deixou de comparecer na audiência de conciliação (ID n. 

19868939), e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. II - 

Mérito. Trata se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por MARCOS PAGNO em face de JEFERSON 

RANIERY DE SOUZA FALLEIRO-ME (VIDA CONFORT) e CONFORTO 

COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA-ME. Em síntese, noticia a parte requerente 

que em 20 de novembro de 2015, efetuou a compra de um colchão vida 

confort com bio massagem e multi camada do Requerido, optando pelo 

pagamento à vista no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)., e 

que após 3 (três) meses de uso, o colchão apresentou deformações, 

alterando significativamente as ficando o meio do colchão mais alto, o que 

torna o magnético, alterado, pois, não trabalham com uniformidade, 

impedindo o uso medicinal que deveria ter o aparelho, sem falar na 

estética do colchão que ficou feio. Aduz que entrou em contato com o 

primeiro Requerido (JEFERSON RANIERY DE SOUZA FALLEIRO-ME (VIDA 

CONFORT), a qual relatou o problema e este a informou que iria mandar um 

representante olhar o produto e se fosse necessário iria fazer a troca. 

Todavia, até a data distribuição da presente demanda o requerido se 

manteve inerte. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à 

parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 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. 

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, 

sob pena de improcedência da reclamação. Para que se configure o dano, 

será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um 

dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente. 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 
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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. No caso em tela, não 

restou demonstrado nos autos prova satisfatória de que o produto 

adquirido dos reclamados apresentou defeito ensejador dos danos 

pleiteados. III - Dispositivo. Ante o exposto, DECRETO a REVELIA do 

requerido, e 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. Sem custas processuais 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 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. JORGE 

HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000335-70.2019.8.11.0093. REQUERENTE: L PERUZATTO - ME 

REQUERIDO: EMERSON ROQUE DE FREITAS 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. Da revelia. Os Reclamados embora devidamente 

citados (Id 23240070), deixaram de comparecer na audiência de 

conciliação (Id 25568827), e tampouco justificou sua ausência no prazo 

legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço 

a revelia. Mérito. Trata se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por L 

PERUZATTO - ME, nome fantasia “Trevo Materiais para Construção” em 

face de EMERSON ROQUE DE FREITAS e CARLOS ALBERTO BERTOLDO 

vulgo “BETINHO MECANICO”. Noticia o requerente recebeu 1 (um) cheque 

(Banco Bradesco, agencia 0676, conta 502328) do primeiro requerido, 

avalizado pelo segundo requerido, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), e que ao ser depositado, constatou-se que retornou por 

insuficiência de fundos (Motivo 11 e 12). Em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da Lei nº 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. O cheque, como título de crédito, 

é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação 

jurídica própria e independente daquela que justificou sua emissão, nos 

termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento 

da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o 

título líquido, certo e exigível. Insta consignar que, o cheque como qualquer 

outro título de crédito, comporta a garantia de avalistas. O aval é a simples 

aposição da assinatura de terceiro no cheque constando a expressão 

"por aval" no verso, anverso ou folha de alongamento do cheque, 

conforme art. 20, caput da Lei 7.357/85, vejamos: art. 30 - O aval é 

lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas 

palavras ‘’por aval’’, ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. 

Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta 

no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente. 

Nesse sentido, a Lei 7.357/85 prevê que o avalista se obriga da mesma 

maneira que o avaliado. No caso em tela, verifica se que a folha de 

cheque foi emitida pelo primeiro requerido (EMERSON ROQUE DE FREITAS) 

e no verso assinou como avalista o segundo requerido CARLOS 

ALBERTO BERTOLDO vulgo “BETINHO MÊCANICO”, fato este que não tira 

a obrigação de ambos em procederem ao pagamento. Assim, uma vez 

comprovado pelo Autor a subsistência da dívida – cártula de cheque (Id 

22187874), cumpre à parte ré provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do NCPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Dispositivo. Ante o exposto, reconheço a REVELIA 

dos Reclamado, e, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para CONDENAR 

os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia comprovada nos autos 

de R$ 4.000,00 (quatro reais), acrescida de juros legais de 1% ao mês a 

contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do respectivo 

vencimento. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE 

as partes requeridas para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000419-71.2019.8.11.0093. REQUERENTE: GUISSO & GUISSO LTDA - ME 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NEVES 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. Da revelia. O 

Reclamado embora devidamente citado (Id 25162473), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 27113519), e tampouco 

justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Trata se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por GUISSO & GUISSO - ME, empresa, nome 

fantasia “CAXIAS PNEUS” em face de LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 

NEVES. Noticia o requerente que possui uma borracharia, onde vede e 

presta serviços de manutenção e trocas de pneus, tendo a parte 

requerida usufruído desses serviços prestados pela parte autora, e 

efetuado o “pagamento” através de 1 (um) cheque (Caixa Econômica 

Federal, agencia 4458, conta 01021283-0), no valor de R$ 1.965,00 (hum 

mil e novecentos e sessenta e cinco reais), e que ao ser depositado, 

constatou-se que retornou por insuficiência de fundos (Motivo 11 e 12). 

Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida 
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comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 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. 

O cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na 

medida em que perfaz relação jurídica própria e independente daquela que 

justificou sua emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular 

emissão, bem como o advento da data de vencimento, sem que se 

demonstre qualquer vício, tornam o título líquido, certo e exigível. No caso 

em tela, restou comprovado pelo Autor a subsistência da dívida – cártula 

de cheque (Id m. 23092042). Cumpria a parte ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que não o fez, devendo, portanto, 

o pedido ser julgado procedente. Dispositivo. Ante o exposto, reconheço a 

REVELIA do Reclamado, e, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para 

CONDENAR o réu ao pagamento da quantia comprovada nos autos de R$ 

1.965,00 (hum mil e novecentos e sessenta e cinco reais), acrescida de 

juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária 

(INPC) a partir do respectivo vencimento. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE as partes requeridas para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-55.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO VALDECI DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

219 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000336-55.2019.8.11.0093. REQUERENTE: L PERUZATTO - ME 

REQUERIDO: EVANDRO VALDECI DE MENEZES 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. Da revelia. O 

Reclamado embora devidamente citado (Id 23175626), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 25569905), e tampouco 

justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Trata se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por L PERUZATTO - ME, nome fantasia “Trevo 

Materiais para Construção”, nome fantasia “CAXIAS PNEUS”, em face de 

EVANDRO VALDECI DE MENEZES. Noticia o requerente recebeu 02 (dois) 

cheques (Cooperativa de Crédito Sicredi, agencia 0812, conta 02504-6, 

folhas nº 000119 e 000120) emitidos pelo requerido, cujo valor individual 

de cada cártula de cheque corresponde a R$ 1.063,00 (hum mil e 

sessenta e três reais), e que ao serem depositados, constatou-se que 

retornaram por insuficiência de fundos (Motivo 11 e 12). Em conformidade 

com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da Lei nº 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. O cheque, como título de crédito, 

é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação 

jurídica própria e independente daquela que justificou sua emissão, nos 

termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento 

da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o 

título líquido, certo e exigível. No caso em tela, restou comprovado pelo 

Autor a subsistência da dívida – cártulas de cheques (Id n. 22189059). 

Cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do NCPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

procedente. Dispositivo. Ante o exposto, reconheço a REVELIA do 

Reclamado, e, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para CONDENAR 

o réu ao pagamento da quantia comprovada nos autos de: A) R$ 1.063,00 

(hum mil e sessenta e três reais), correspondente a cártula de cheque nº 

000119 - Cooperativa de Crédito Sicredi, Agência 0812, Conta 02504-6, e , 

B) R$ 1.063,00 (hum mil e sessenta e três reais), correspondente a cártula 

de cheque nº 000120 - Cooperativa de Crédito Sicredi, Agência 0812, 

Conta 02504-6, acrescidas de juros legais de 1% ao mês a contar da 

citação e correção monetária (INPC) a partir dos respectivos vencimentos. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

requerida para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-31.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

DUDA AUTO ELETRICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GOBETT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010041-31.2014.8.11.0093. REQUERENTE: DUDA AUTO ELETRICA LTDA 

- ME REQUERIDO: JOSE ROBERTO GOBETT Vistos. Dispensado o relatório 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. Da análise dos autos, 

verifica se que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, qualquer 

manifestação da parte autora para indicar novo endereço da parte 

promovida (ID nº. 5663073). Calha registrar a afronta ao princípio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 96 de 287



constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-37.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000042-37.2018.8.11.0093. REQUERENTE: JOACIR DA SILVA VIEIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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 - Preliminar. - 

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. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO proposta por JOACIR 

DA SILVA VIEIRA em desfavor da ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIRAS. Sustenta a parte reclamante que desconhece o 

débito cobrado pela empresa ré, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada, no importe de R$ 948,27 (novecentos e 

quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), data da inclusão: 

20/06/2016, contrato nº 831294024. A Reclamada, aduz, em apertada 

síntese, esclarece que a cobrança do débito pela Ativos S.A decorre da 

obtenção onerosa de créditos junto ao Banco do Brasil, mediante contrato 

de cessão de direitos e de créditos de diversos devedores. Aduz que o 

negócio jurídico celebrado trata-se de contrato de número 831294024, 

firmado junto ao Banco do Brasil, referente ao produto CDC EMPRESTIMO. 

Afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, não há que se falar em 

indenização por danos morais, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. 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 a Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa do 

Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade dos 

débitos e a existência de relação jurídica entre as partes (Reclamante e 

BANCO de ‘Origem’), apresentando o contrato que originou o débito, 

devidamente assinado, ônus do qual não se desincumbiu. A 

apresentação, tão somente do contrato de cessão de crédito (ID nº 

12948466), não é capaz de comprovar a relação jurídica entre o 

Reclamante e Reclamada, nem mesmo a origem do débito. Insta consignar 

que, a empresa ré intimada para juntar aos autos (ID nº 23918611), o 

contrato objeto da cessão de créditos realizada entre o Banco do Brasil e 

a requerida, manteve se inerte (ID nº 29528098). Portanto, não trouxe a ré 

prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, 

ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse 

sentido, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. Por 

outro lado, observo que a autora possui outras negativações conforme 

informado no ID 12948483, de modo que deve ser aplicada a súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, a não ensejar dano moral indenizável. Por 

fim, com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, 

uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional 

de ação. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar a preliminar 

suscitada, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 948,27 (novecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de 

Direito em Substituição Legal ]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior 

Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000016-05.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ARAUJO DA LUZ (REQUERENTE)

L. A. DA LUZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBC - INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLIGIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA OAB - GO12491 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000016-05.2019.8.11.0093. REQUERENTE: LEANDRO ARAUJO DA LUZ, 

L. A. DA LUZ - ME REQUERIDO: IBC - INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E 

TECNOLIGIA LTDA - EPP Vistos. Dispensado 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 - 

Preliminar. - Da Ilegitimidade Passiva. A preliminar arguida pela reclamada 

se confunde com o mérito e com ele será analisada. II - Mérito. Trata se de 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por 

LEANDRO ARAUJO DA LUZ ME e LEANDRO ARAUJO DA LUZ em face de 

IBC - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLIGIA LTDA – EPP, nome 

fantasia - INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING. Noticia o Requerente 

que celebrou contrato com a requerida, efetuando o pagamento em 25 

(vinte e cinco) parcelas pagos através de 25 cheques. Ocorre que 

posteriormente, sua conta foi cancelada, motivo pela qual o autor entrou 

em contato com a requerida e combinou que para quitação dos dois 

últimos cheques efetuaria o deposito do valor referente aos mesmos na 

conta bancaria da requerida, e que os cheques seriam enviados pela 

mesma ao autor. Noticia que em agosto de 2018 o autor precisou adquirir 

equipamento analisador bioquímico, sendo surpreendido com a negativa de 

venda, sob alegação de que o mesmo estava com seu nome inscrito no 

cadastro de inadimplentes, conforme comprovantes anexos. Assim, o 

autor ficou por 4 (quatro) meses sem conseguir laborar por ausência do 

equipamento, cujo crédito foi negado em razão de que estava com seu 

nome sujo por cancelamento de dois cheques, pagos religiosamente em 

dia. Razão pela qual pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização na forma de lucros cessantes e a titulo de dano moral. Em sua 

peça de defesa, a requerida esclarece que em 24/10/2017 o 2º autor 

entrou em contato indagando se poderia efetuar o pagamento das 

parcelas restantes através de depósito bancário na conta da requerida, 

eis que precisava que os cheques referentes as parcelas que iriam se 

vencer à partir de 06/11/2017 não fossem depositados. A requerida 

concordou com a proposta do segundo requerente com a condição de que 

o valor de cada parcela fosse depositado com antecedência mínima de 24 

(vinte quatro) horas antes do vencimento dos cheques, prazo necessário 

para que fossem identificados e resgatados para que não fosse realizado 

o depósito, condição essa que foi aceita pelo Requerente. A empresa ré 

afirma que no mês de junho e julho o autor não cumpriu com o acordado, 

não depositou o valor com a antecedência combinada, mas sim, realizou 

uma transferência via doc depois do tempo aprazado. Alega que inscrição 

do nome do autor no cadastro de inadimplentes (CCF – Cadastro de 

Emitentes de Cheques sem Fundos) é automática realizada pelo BANCO 

CENTRAL DO BRASIL em razão da devolução de cheques, 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. 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. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o 

entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos 

ou omissivos, a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça as vezes 

é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República. Nos 

termos do art. 402 do Código Civil, o dano material consiste na diminuição 

do patrimônio da vítima, tanto pelo efetivamente perdido (dano emergente), 

quanto pelo que razoavelmente se deixou de ganhar (lucros cessantes). 

Para fazer jus à indenização a este título, a prova da perda de 

rendimentos há de ser condigna e efetiva, pois, na linha da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, os lucros cessantes não podem ser 

hipotéticos, remotos ou presumidos. Diante da deficiência probatória no 

que tange à perda de rendimentos do autor há de se julgar improcedente o 

pedido de indenização a título de lucros cessantes. De outro norte, verifico 

que o Requerente cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Compulsionando os autos, 

observa se nas duas cártulas de créditos as datas de 06/06/2018 (ID nº 

21321409) e 06/07/2018 (ID nº 21321410) para efetiva compensação, no 

entanto, os respectivos pagamentos se deram em 07/06/2018, via DOC (ID 

nº 21321406) e 06/07/2018, via DOC após horário compensação (ID nº 

21321407), ou seja, o pagamento efetivou em data posterior ao 

vencimento das obrigações. Portanto, não comprova o autor que os 

supostos danos tenham sido decorrentes de conduta da empresa ré, não 

demonstrando também o nexo causal necessários a responsabilização. 

assim, os requisitos para responsabilidade civil do réu restaram 

devidamente apreciados, não tendo o autor comprovado os fatos como 

narrados na inicial. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar a 

preliminar suscitada, e no mérito, 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. Sem custas processuais 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 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. JORGE 

HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-47.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARINA MACIEIRA FLORENCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000149-47.2019.8.11.0093. REQUERENTE: CEZARINA MACIEIRA 

FLORENCIANO REQUERIDO: CARAMURU ALIMENTOS S/A. Vistos. 

Dispensado 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 – Preliminar. 

- 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 Ilegitimidade Passiva. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas, eis que, nos 

termos do §2º do art. 5º-A da Lei n. 11, “o contratante e o subcontratante 

dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o 

cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis 

pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de 

regresso destes contra os primeiros”. Outrossim, conforme prevê o art. 7º 

da Lei n. 11.442/2007, todos os envolvidos respondem solidariamente pela 

demora no descarregamento da mercadoria no seu destinado final, 

inclusive em relação ao subcontratado. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE 

ESTADIAS proposta por CEZARINA MACIEIRA FLORENCIANO em face de 

CARAMURU ALIMENTOS S.A. Noticia a reclamante que foi contratada para 

transporte de mercadoria, produto farelo de soja, origem da prestação 

Cidade de Sorriso/MT, expedidor empresa Caramuru Alimentos, com 

destino à Cidade de Itaituba/PA na destinatária reclamada caramuru 

alimentos. Afirma que a chegou no pátio de triagem no destino, para 

descarga dia 04/01 às 08h: 16min (dentro do agendamento), mas só 

houve a descarga no destino autorizado pela reclamada somente no dia 

07/01 às 18h: 43min. Razão pela qual requer a condenação da reclamada 

no valor de R$ 3.894,63 (três mil reais oitocentos e noventa e quatro reais 

e sessenta e ter centavos) referente à estadia do caminhão que ficou 

aguardando liberação para descarga do dia 04/01/2019 até dia 

07/01/2019, totalizando 77H: 27MIN, e indenização a titulo de danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suma, a reclamada, cem 

sua peça contestatória, alega que tem qualquer relação com a causa de 

pedir da parte autora, na medida em que jamais celebrou qualquer contrato 

com esta e tampouco deu ensejo à suposta demora, no descarregamento 

dos veículos. Afirma que contratou a transportadora RDM TRANSPORTES 

E LOGÍSTICA EIRELI, para realizar o transporte rodoviário de seus 

produtos. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. O 

reclamante juntou comprovante de movimentação do veículo, na qual 

consta como data e horário de chegada do caminhão o dia 04/01 às 

08he16min e data de saída o dia 07/01 às 18he43min (ID nº 18992993), 

bem como documentação do veículo demonstrando propriedade da autora 
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(ID nº 18993003). Outrossim, conforme dispõe o §8º do art. 11 da Lei n. 

11.442/07, “incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este 

deverá ser calculado a partir da hora de chegada (grifei) na procedência 

ou no destino”. Portanto, indene de dúvidas que o período de permanência 

para descarregamento do caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do 

artigo 11 da Lei 11.442/2007 (cinco horas), devendo a reclamante ser 

indenizada, nos termos do dispositivo legal citado. Quanto aos danos 

morais, entendo como não demonstrados, eis que, conforme entendimento 

jurisprudencial, os fatos não passam de intercorrências que integral a 

atividade profissional do autor, não possuindo o condão de desbordar 

para a violação dos direitos de personalidade do autor (TJSP; 16ª Câmara 

de Direito Privado; Apelação Cível 1000552-06.2016.8.26.0157; Relator (a): 

Carlos Goldman; J. 16/10/2018; DJE. 22/10/2018). A propósito, há 

precedentes da E. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Senão 

vejamos: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA 

NO DESCARREGAMENTO – ATRASO DE 7 (SETE) DIAS – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente é legítima para figurar no 

polo passivo da demanda em apreço, pois, a teor do artigo 5º-A, §2º, da 

Lei nº. 11.442/2007, contratante e subcontratante dos serviços de 

transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o 

proprietário da carga, são solidariamente responsáveis. Notadamente, a 

Recorrente é proprietária da carga transportada pelo Recorrido, e, 

portanto, parte legítima. É incontroverso o fato de que ocorreu atraso 

superior às 5h legalmente toleráveis, nos moldes do artigo 11, §5º, da 

supracitada lei, de modo que o atraso de 173h e 07min para 

descarregamento da carga. Deve, contudo, ser afastada a condenação 

por danos morais, em vista de se tratar de mero inadimplemento contratual, 

o que não é suficiente à ensejar a reparação civil. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (RI n° 0010054-96.2016.811.0029). RECURSO 

INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

DE CARGAS – DEMORA INJUSTIFICADA NO DESCARREGAMENTO – 

ATRASO DE 36 HORAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO 

MORAL –MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATO QUE NÃO GERA 

DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O mero 

inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão de ensejar a 

indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos do mesmo. Em que pese as alegações 

do Recorrente, no que tange ao dano moral sofrido, não há nos autos 

prova de que a demora injustificada de 36 horas para descarregamento da 

mercadoria por ele transportada tenha lhe causado abalos imateriais aptos 

a ensejar a indenização perquirida. (R.I. nº 1007074-58.2018.8.11.0040). 

Tecidas tais considerações, a procedência parcial dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar 

as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL das 

pretensões formuladas na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de 

R$ 3.894,63 (três mil reais oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta 

e ter centavos) referente à estadia do caminhão que ficou aguardando 

liberação para descarga (total de 77he27min), conforme o disposto na 

Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010009-21.2017.8.11.0093. REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. 

Dispensado 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 – Preliminar. 

- Da Falta de Interesse Processual. Argui a 1º Requerida (SOLETROL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) que não tem legitimidade passiva para 

responder pelos danos morais narrados pelo requerente, sob argumento 

que quem efetivou a negativação do nome e CNPJ do requerente foi a 

Instituição Financeira Santander/Aymoré. Diante da existência de contrato 

entre as partes, tratando-se de relação de consumo a responsabilidade 

dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo os dois fornecedores 

responder pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da 

assunção de riscos da atividade. - Da Revelia. A 1º Requerida 

(SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), mesmo devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação (Id 

27175078), tendo apresentado contestação (Id 26513962), por esta 

razão, reconheço a revelia da 1º Ré, nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA – ME em face 

de SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e de SANTANDER 

FINANCIAMENTOS. A Requerente realizou contrato de compra e venda 

com a 1º Requerida, de 7 placas de aquecedores solar (coletor metali – 

plast-fechado com isolamento 2,00m2), no importe de R$ 600,00 cada 

placa, em valor total de R$ 4.200, em data de 07 de abril de 2016, sendo 

emitido carnê de pagamento, emitido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), onde consta como beneficiaria 

responsável a 2º Requerida. Aduz que ficou pactuado que os produtos 

seriam entreguem em no máximo 20 (vinte dias) da data da compra. Relata 

que após meses pagando um produto que jamais chegou, que após 4 

meses pagos pediu o cancelamento do produto, que ainda não devolveram 

o dinheiro pago pela autora de parte das mensalidades, e ainda, teve o 

nome da empresa autora no cadastro de inadimplentes no importe de R$ 

2.450,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), data da 

inclusão de ambos em 10/12/2016, contrato n. 00000020024661779000. 

Afirma ter por diversas vezes tentado amigavelmente resolver a situação 

administrativamente e junto ao PROCON, porem sem êxito. Razão pela qual 

pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, bem como indenização 

por danos morais decorrentes do fato. Em suma, a 1º requerida REVEL, 

em sua peça de defesa, aduz que em razão da existência da crise que 

assola o País, a empresa Ré passou por crise empresarial, fato ocasionou 

no pequeno atraso na entrega do produto do requerente. Afirma que 

Inexiste, portanto, qualquer dano imaterial a ser indenizado ou reparado, 

até porque não houve má-fé ou ilicitude por parte da empresa ré. Pugna 

pela improcedência da presente demanda. Insta consignar que, a parte 

autora e a 2º Requerida (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A), em audiência de conciliação (ID nº 27175078), 
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compuseram ACORDO para findar a lide em relação a empresa. Verifica 

se que o referido acordo já se encontra homologado por este r. Juízo (ID 

nº 27989598). Pois bem. Em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, caberia à 1º Requerida comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 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”. 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. Nessa senda, a 1º Requerida não comprova a entrega 

dos produtos adquiridos pela parte Autora, significando dizer que a 

mesma não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Esta situação, marcada pela 

injustificável negativa de entrega de produto devidamente quitado, 

configura ato ilícito. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto 

sensu, 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. 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). Dessa forma, demonstrada a responsabilidade civil da 1º 

Requerida, deve ser condenada a indenizar a parte Requerente pelos 

danos sofridos. Tendo em vista a relação de consumo observo a 

responsabilidade solidária de ambas as rés. Por conseguinte, os danos 

morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de 

todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de impotência, da 

humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis que 

percorreu, tentando solucionar o impasse. Desse modo, fixo o dano moral 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)., em razão da evidente quebra de 

contrato por parte da requerida em não cumprir com a entregue dos 

produtos (placas de aquecedores solar), objeto do contrato entabulado 

entre as partes. Com relação ao pedido indenizatório material, vige a regra 

de que o dano material passível de indenização é unicamente aquele 

devidamente comprovado, no caso em tela, os mesmos deverão ser 

deferidos, vez que restou devidamente comprovado o pagamento de 04 

(quatro) parcelas (ID nº 5666307), sendo que cada parcela corresponde 

ao valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Por conseguinte, é 

devida a reparação por dano material correspondente ao valor pago pelo 

produto não recebido, qual seja, R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos 

reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, DECRETO a REVELIA da 1º 

Requerida (SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), e OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - RATIFICAR a liminar deferida e seus 

efeitos (ID nº 5796630); - CONDENAR as Requeridas de forma solidária, 

ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde a citação. - CONDENAR as Requeridas de forma solidária ao 

pagamento à parte autora da quantia de R$ 1.400,00 (hum mil e 

quatrocentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir de cada desembolso (ID nº 5666307), conforme o disposto 

na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte requerida para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal [1]Nesse 

sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000409-27.2019.8.11.0093. INTERESSADO: ITOR JOSE ORLANDO, 

ROSANE FATIMA ROTAVA ORLANDO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SERASA S.A. Vistos. 

Dispensado 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 – 

PRELIMINAR. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. - DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA 2º REQUERENTE - ROSANE FATIMA ROTAVA 

ORLANDO. São condições para a propositura da ação: legitimidade, 

interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. No presente caso, 

vislumbro que não está presente a condição da ação de legitimidade ativa, 

uma vez que o detentor dos direitos é ITOR JOSE ORLANDO, titular da 

unidade consumidora n. 6/996557-5. O Código de Processo Civil, em seu 

artigo 6.º assim disciplina: Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 

direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Neste sentido já decidiu a 

Turma Recursal deste Tribunal, vejamos: DANO MORAL - SUSPENSÃO 

FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME 

DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLLHIDA - 

PROCESSO EXTINTO. Se o autor não comprova a sua condição de 

consumidor da energia elétrica em que unidade consumidora encontra-se 

cadastrada em nome de terceiro, impõe-se o reconhecimento da 

ilegitimidade ativa para propor ação visando indenização a título de dano 

moral. (RNEI, 573/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 27/06/2011, Data da publicação no DJE 

29/06/2011). Ante ao exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e 

reconheço a ilegitimidade ativa de ROSANE FATIMA ROTAVA ORLANDO. II 

– MÉRITO. Trata se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 
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DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ROSANE FÁTIMA ROTAVA ORLANDO 

e ITORJOSÉ ORLANDO em face de ENERGISA MATO GROSSO e SERASA 

EXPERIAN. Os requerentes são casados, proprietários do imóvel 

localizado na Avenida Maravilha, em frente a praça central de Feliz Natal, 

com Unidade Consumidora n. 6/996557-5. Noticiam que em novembro de 

2016 o imóvel foi alugado ao Sr. Dejaniro Barbosa, por um ano (até 25 de 

novembro de 2017), sendo que o mesmo não transferiu a conta de luz do 

local para seu nome. Aduz que em 26-08-2019, a 1º requerida foi até o 

local do imóvel e efetuou o corte do fornecimento de energia elétrica. Ao 

tentar informações sobre o corte do fornecimento da energia elétrica, foi 

descoberto que em outubro de 2017 a empresa ENERGISA havia multa 

acerca de suposta irregularidade no padrão de energia. Alega que a 

empresa Energisa se negou a imputar ao locatário e responsável pelo 

suposto ilícito a multa, colocando-a e mantendo-a em nome do proprietário. 

Afirma o requerente que desconhece totalmente o débito de energia que 

ensejou indevidamente a inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, no valor de R$ 5.494,38 (cinco mil, quatrocentos e noventa 

e quatro reais e trinta e oito centavos), data de inclusão: 23/02/2018, 

contrato n. 0007046945201710. A 1º requerida (ENERGISA MATO 

GROSSO) aduz que na ocasião de uma inspeção realizada na UC de nº 

996557-5 no dia 20/10/2017, verificou a concessionária que o sistema de 

medição havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava desvio 

nos bornes do medidor, o que fazia com que uma parte do produto 

consumido não fosse registrada pelo aparelho. Por tais motivos, a 

empresa Ré expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 

624078, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a 

anormalidade constatada no equipamento, bem como o registro fotográfico 

da anormalidade em questão. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Em suma, a 2º Requerida (SERASA EXPERIAN) em peça 

contestatória afirma que o indigitado débito nunca constou anotado para o 

nome/CPF da autora Rosane Fatima Rotava Orlando, e que contrariamente 

ao aduzido na petição inicial, a Ré previamente encaminhou ao autor ITOR 

JOSÉ ORLANDO o competente comunicado, dando lhe ciência acerca da 

anotação do débito em seu cadastro de inadimplentes, sendo a demanda 

improcedente. Pois bem. Não obstante as alegações do Autor, qual seja, 

transferência de titularidade de unidade de consumo, reflete em 

obrigações que alcança terceira pessoa estranha a lide, o que se mostra 

descabida no presente feito. Muito embora junte contrato de locação, a 

transferência de titularidade para eventual locatário somente pode ocorrer 

em demanda que figure esta como parte, garantindo-lhe, desta feita, o 

contraditório e a ampla defesa. Alega o Requerente que firmou contrato de 

locação com terceira pessoa de imóvel de sua propriedade, cujo prazo de 

vigência restou por fixado de 26/11/2016 até 25/11/2017. Destaco, os 

débitos se mostram devidos em face do demandante, que figurava como 

titular até então. Ressalto, muito embora tenha o locatário assumido a 

obrigação de quitar as despesas decorrentes do uso de energia elétrica, 

referido contrato não teve a participação da concessionária demandada, 

não possuindo, assim, o condão de elidir a responsabilidade da autora 

perante esta. Friso, caso entenda que o locatário descumpriu com suas 

obrigações, deverá o autor mover ação contra o mesmo, quando então 

poderá ser observado o contraditório e ampla defesa. Ademais, a 

obrigação de fazer deve recair sobre a própria pessoa apontada pela na 

titularidade da UC. Isto é, deveria o autor demandar em face do locatário, 

compelindo o mesmo, se assim entender, que transferisse a titularidade 

para o seu nome, enquanto perdurasse o contrato de locação. Nesse 

sentido, é o entendimento da Egrégia Turma Recursal ÚNICA do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – 

IMPOSSIBILIDADE – COMUNICAÇÃO DE LOCAÇÃO POSTERIOR AS 

FATURAS QUESTIONADAS – DESÍDIA DA CONSUMIDORA – COBRANÇA 

DEVIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Descabida a obrigação de fazer perquirida nos 

autos, ao passo que reflete em terceiro estranho à lide. A transferência de 

titularidade à pessoa apontada pela Recorrida deve ocorrer apenas 

quando aquele for parte em processo, em respeito à garantia 

constitucional do contraditório e ampla defesa. Quanto à cobrança dos 

valores, muito embora alegue que a locação se deu desde outubro de 

2016, a autora confessa que procurou a concessionária apenas em 

março de 2017, ou seja, posterior ao vencimento das faturas que deram 

ensejo a cobrança, o que configura a sua desídia. Eventual obrigação 

assumida em contrato de locação não pode ser estendida a 

concessionária, uma vez que esta não teve qualquer participação no 

negócio jurídico então celebrado. A inadimplência das obrigações dos 

locatários deve ser cobrada em ação a ser promovida em face dos 

mesmos. Recurso conhecido e provido. (R.I. 1000549-27.2017.8.11.0030, 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data do Julgamento: 

22/04/2019). Assim, tenho que a 1º requerida (ENERGISA MATO 

GROSSO) a não incorreu em nenhum ato ilícito. Em relação a 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA da negativação, objeto da presente demanda, a 

comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é de responsabilidade do 

arquivista, devendo ser observada a Súmula 359, e 404 do STJ: Súmula 

359. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Súmula 404. É 

dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros. Desse modo, evola-se do documento de ID nº. 25502899 que a 

2º demandada (SERASA EXPERIAN) comprovou a comunicação prévia em 

relação à inscrição questionada pela parte autora, atendendo o ônus que 

lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, consoante 

mencionado, restou demonstrado nos autos que foi enviado comunicado 

por escrito ao consumidor, ora autor, mediante os Correios, dando-lhe 

ciência da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos 

termos do mencionado art. 43, §2º, do CDC, observando-se os dados que 

constam no instrumento contratual, segundo as informações 

apresentadas pela pessoa supostamente credora. Outra providência, além 

da referida, não exige a lei da empresa mantenedora do cadastro 

desabonar, não podendo ela ser responsabilizada por eventual falta ou má 

prestação dos serviços pelos Correios, tampouco pela mudança de 

endereço do consumidor. Nesse sentido, são os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: APELAÇAO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DA 

COMUNICAÇÃO COMPROVADO, SENDO DESNECESSÁRIA PROVA DO 

RECEBIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 43, §2º, 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 

DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A 

sentença de fls. 32/33 que declarou extinto o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC deve ser reformada. A 

preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, porquanto a 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é parte legítima para figurar 

no pólo passivo da ação. O Serviço Nacional de Proteção ao Crédito - a 

SPC Brasil -, responsável por arquivar os registros negativos dos 

consumidores, é órgão com autonomia administrativa e financeira da 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL. Assim, a ré é para 

legítima para figurar no pólo passivo da demanda, sendo o caso, pois, de 

desconstituir a sentença. No caso concreto, conforme o documento de fl. 

11, verifica-se que a parte a autora apresenta anotação decorrente de 

pendência financeira em seu nome. Ocorre, porém, que inexiste ato ilícito 

no caso em comento, já que à fl. 26restou demonstrado o envio de aviso 

prévio ao cadastro negativo. Assim, a ré incumbiu-se de sua obrigação 

legal, pois notificou a parte autora acerca da inclusão do nome desta em 

sua base de dados de anotações, conforme determina expressamente o 

Código de Defesa do Consumidor. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70070937081, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016). Desse modo, tenho que as 

Requeridas não incorreram em nenhum ato ilícito, razão pela qual não há 

dano moral a ser indenizado, devendo a demanda ser julgada 

integralmente improcedente. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

acolher a preliminar ilegitimidade ativa de ROSANE FATIMA ROTAVA 

ORLANDO. e no mérito, 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. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em 

Substituição Legal
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000614-56.2019.8.11.0093. REQUERENTE: KAROLINE FERREIRA DOS 

SANTOS WEISS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado 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 – Preliminar. - 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, deferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Ausência de Prova Mínima. A 

preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. - 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. 

Ademais, se que a parte autora afirma que comprovante de endereço está 

em nome de seu genitor, conforme verifica se no documento pessoal 

apresentado (ID 27177771). II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS WEISS em face de VIVO 

S/A - TELEFONICA BRASIL S/A. Afirma a parte requerente que não 

conhece o débito com a Reclamada, 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$ 137,28 (cento e 

trinta e sete reais e vinte e oito centavos), data da Inclusão: 21/01/2019, 

contrato: 0346735669. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

noticia que a parte Autora habilitou a linha telefônica nº 66 99710-9957, em 

27.12.2018, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré, a referida linha foi definitivamente cancelada em 

27.12.2018. Afirma que a reclamante deixou de efetuar o pagamento das 

faturas referente aos meses de setembro e outubro de 2018, fato gerador 

do incontestável débito objeto da presente demanda, justificando a 

inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 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. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança trazendo telas (ID nº 28482250), faturas (ID nº 28482251) e 

relatórios de chamada (ID nº 28482253) com demonstrativo de utilização 

do plano, referente à linha 66-99710-9957, significando dizer que a mesmo 

logrou êxito em demonstrar fatos extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Além disso, de acordo com as provas dos autos, constam 

pagamentos. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Não se 

pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, 

muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física 

das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que 

evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova 

unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar faturas. Se pagou, é porque mantinha e 

manteve a relação com a reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. 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 por afastar as preliminares suscitadas pela Reclamada, e 

no mérito, pela IMPROCEDENCIA 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. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Não sendo requerido o 

cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000030-23.2018.8.11.0093. REQUERENTE: ANA LICE VAESS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 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 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. - Da Falta de Interesse de Agir. A 

preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRENCIA DE ATO ILICITO proposta por ANA LICE VAESS em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, afirma a parte requerente que 

desconhece todos os débitos cobrados pela empresa ré, e que, teve seu 
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nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

122,02 (cento e vinte e dois reais e dois centavos), com data de inclusão 

em 24/08/2017, contrato n° 0297283752. Em suma, a reclamada, em sua 

peça de defesa, noticia que a reclamante habilitou a linha telefônica nº 

(66) 99683-2159 vinculado ao contrato úmero 0297283752, serviços 

habilitados em 17/12/2016, com a titularidade da linha em seu nome, 

cadastrado em seu endereço e cancelamento do serviço em 26/06/2018, 

em razão de débitos, 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 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. A reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança trazendo telas (ID nº 27376603), fatura (ID nº 

27376605) e relatórios de chamada (ID nº 27376606) com demonstrativo 

de utilização do plano, referente à linha 66-99683-2159, comprovando a 

relação jurídica, já que não essas circunstâncias não foram impugnadas, 

significando dizer que a mesmo logrou êxito em demonstrar fatos 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Além disso, de acordo com 

as provas dos autos, constam pagamentos. Ora, se houve pagamento, é 

porque houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call 

center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados 

eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os 

olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas 

as prestações. Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação com a 

reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Por fim, 

em 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. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

IMPROCEDENCIA 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. 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 do débito pendente no importe apresentado de R$ 122,02 

(cento e vinte e dois reais e dois centavos), referente ao débito 

negativado, devendo a importância ser atualizada monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento do débito, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados do vencimento, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura 

com a respectiva cobrança. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-59.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VALDIVINO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000478-59.2019.8.11.0093. REQUERENTE: ADRIANA VALDIVINO 

GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado 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 Conexão. Analisando 

detidamente o presente feito em conjunto com o processo mencionado 

pela ré, verifica-se que apesar de ambas as ações, inegavelmente 

propostas pela autora, versarem sobre a pretensão indenizatória 

decorrente de alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplente, 

correspondem a apontamentos diversos, não havendo a mesma causa de 

pedir (negativação e valor). - 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 fossem juntados 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. - Da 

Falta de Interesse de Agir. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. II – Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS proposta por ADRIANA VALDIVINO GARCIA em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, afirma a parte requerente que não 

possui nenhum débito legítimo com a parte Reclamada, (sempre possuiu 

chip pré-pago), 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$ 132,69 (cento e trinta dois reais e 

sessenta e nove centavos), com data de inclusão em 09/11/2015, contrato 

n° 0231934245. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, noticia 

que a reclamante habilitou a linha telefônica nº (66) 99693-8347, conta 

número 0231934245, com data inicial da contratação em 21/11/2014, 

sendo encerrado no dia 28/05/2015, por inadimplência, 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 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. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança 

trazendo telas (ID nº 28915569), faturas (IDs nº 28915561, 28915563, 

28915565, 28915566, 28915567) e relatórios de chamadas (ID nº 

28915568) com demonstrativo de utilização do plano, referente à linha 

66-9693-8347, comprovando a relação jurídica, já que não essas 

circunstâncias não foram impugnadas, significando dizer que a mesmo 

logrou êxito em demonstrar fatos extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Além disso, de acordo com as provas dos autos, constam 

pagamentos. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Não se 

pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, 
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muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física 

das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que 

evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova 

unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas as prestações. Se pagou, é porque 

mantinha e manteve a relação com a reclamada. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. E em 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 por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

IMPROCEDENCIA 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. 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 do débito pendente no importe apresentado de R$ 132,69 

(cento e trinta dois reais e sessenta e nove centavos), referente ao débito 

negativado, devendo a importância ser atualizada monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento do débito, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a 

fatura com a respectiva cobrança. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. 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. JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-44.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VALDIVINO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000479-44.2019.8.11.0093. REQUERENTE: ADRIANA VALDIVINO 

GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado 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 Prescrição. Pugna o 

reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que a 

restrição da Requerida se deu em 06.03.2016 e a ação interposta em 

07.10.2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito a preliminar. - 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 fossem juntados 

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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C DANOS MORAIS proposta por ADRIANA VALDIVINO GARCIA em face 

da TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, afirma a parte requerente que 

não possui nenhum débito legítimo com a parte Reclamada, (sempre 

possuiu chip pré-pago), 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$ 172,73 (cento e 

setenta dois reais e setenta três centavos), com data de inclusão em 

06.03.2016, contrato n° 0229421397. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a reclamante habilitou a linha telefônica nº (66) 

99653-8432 (conta 0229421397), em 23.10.2014, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré, sendo 

encerrado no dia 24/12/2015. Alega que a autora deixou de efetuar o 

pagamento de faturas referente aos meses de agosto a outubro de 2015, 

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 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. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança trazendo faturas (ID nº 28964725) e relatórios de chamadas (ID 

nº 28964726) com demonstrativo de utilização do plano, referente à linha 

66-9653-8432, comprovando a relação jurídica, significando dizer que a 

mesmo logrou êxito em demonstrar fatos extintivos do direito da 

demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c 

art. 6º, VIII, do CDC. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. E em 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 por afastar as preliminares 

suscitadas, e no mérito, 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. 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 do débito pendente no 

importe apresentado de R$ 172,73 (cento e setenta dois reais e setenta 

três centavos), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento do débito, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do vencimento do débito, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 
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nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Não sendo requerido o cumprimento de 

sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da 

CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. 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. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juíz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-22.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) acerca da Sentença prolatada nos autos - ID 30457893.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88300 Nr: 1453-92.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Harlei Selzler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, Valquiria Maria do Carmo - OAB:24062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

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

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas conforme o acordado entre as partes.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27778 Nr: 1991-54.2006.811.0087

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anoé Alves da Fonsecca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação da parte executada 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.: 34577 Nr: 675-98.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecida dos Santos Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para juntar nos autos planilha de cálculo com os 

parametros da decisão de fls. 143/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112878 Nr: 412-51.2018.811.0087

 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: Carlos Roberto Porto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT, Raniele Ferreira 

Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo apresentar às contrarrazões de 

apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128209 Nr: 70-69.2020.811.0087

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vinicios Winter Demossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Granville de Souza - 

OAB:MT/27.800, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de documentos em que VINICIOS 

WINTER DEMOSSI pleiteia a restituição de coisa apreendida, 

especificamente um aparelho celular Apple Iphone 7 32 G, cor preta, serial 

nº. 358684090158063.

O pedido veio acompanhado de documentos.

Parecer ministerial desfavorável ao pleito expendido.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial seja na fase 

processual, condiciona-se à demonstração, cumulativa, da propriedade do 

bem pelo requerente, do desinteresse inquisitorial e/ou processual na 

manutenção da apreensão e da não classificação dos bens apreendidos 

nas hipóteses elencadas nas alíneas “a” e “b” do art. 91, inciso II, do 

Código Penal.

O art. 118 do Código de Processo Penal prevê que antes de transitar em 

julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser 

restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nesse diapasão, compulsado detidamente os autos, verifica-se que existe 

interesse na continuidade da apreensão do aparelho celular constrito nos 

autos Código Apolo n. 127720, tendo em vista que autorizado pelo Juízo 

nos autos Código Apolo n. 128220 – pedido de quebra do sigilo dos dados 

telefônico, o acesso aos dados, incluindo mensagens trocadas por 

qualquer meio e aplicativo, assim como documentos, fotos e vídeos, 

contidos no aparelho celular em questão, estando o aparelho em análise, 

conforme informado na certidão retro.

Frente ao exposto, com espeque no artigo 118 do Diploma Processual 

Penal, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida formulado na 

inicial em favor do requerente VINICIOS WINTER DEMOSSI.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128628 Nr: 345-18.2020.811.0087
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 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eduardo Fin Gabardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Granville de Souza - 

OAB:MT/27.800, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de documentos em que EDUARDO FIN 

GABARDO pleiteia a restituição de coisa apreendida, especificamente um 

aparelho celular LG X410 K11 32 GB, cor preta, NCM/SH nº. 85171231.

O pedido veio acompanhado de documentos (fl. 10/22).

Parecer ministerial desfavorável ao pleito expendido (fls. 23/24).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial seja na fase 

processual, condiciona-se à demonstração, cumulativa, da propriedade do 

bem pelo requerente, do desinteresse inquisitorial e/ou processual na 

manutenção da apreensão e da não classificação dos bens apreendidos 

nas hipóteses elencadas nas alíneas “a” e “b” do art. 91, inciso II, do 

Código Penal.

O art. 118 do Código de Processo Penal prevê que antes de transitar em 

julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser 

restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nesse diapasão, compulsado detidamente os autos, verifica-se que existe 

interesse na continuidade da apreensão do aparelho celular constrito nos 

autos Código Apolo n. 128026, tendo em vista que autorizado pelo Juízo 

nos autos Código Apolo n. 128219 – pedido de quebra do sigilo dos dados 

telefônico, o acesso aos dados, incluindo mensagens trocadas por 

qualquer meio e aplicativo, assim como documentos, fotos e vídeos, 

contidos no aparelho celular em questão, estando o aparelho em análise, 

conforme informado na certidão de fl. 24.

Frente ao exposto, com espeque no artigo 118 do Diploma Processual 

Penal, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida formulado na 

inicial em favor do requerente EDUARDO FIN GABARDO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100940 Nr: 1960-82.2016.811.0087

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V Financeira S/A, Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOMINGOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150.060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

Pasquali Parise e Gasparini Junior

HUDSON JOSE RIBEIRO 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.: 108122 Nr: 1895-53.2017.811.0087

 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: Marlon Maschio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavoura Comercial Agricola LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marluce Nubia Baldo dos 

Santos Maculan - OAB:MT/20.027-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Intimar a parte apelada (Autora) a apresentar as contrarrazões de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40301 Nr: 2503-95.2010.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A SSP/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Cláudio Kazuyoshi Kawasak, Maria 

Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna, Valquiria Maria do Carmo

Louise Rainer Pereira Gionédis 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.: 41811 Nr: 1191-50.2011.811.0087

 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: Nita Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ 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.: 101328 Nr: 2174-73.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edriano Carlos Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar referente a juntada da 

certidão do oficial de fls. 47/54, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116490 Nr: 3162-26.2018.811.0087

 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: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C KLEIN DROGARIA ME, EDNA CRISTINA 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araujo Menezes 

- OAB:MT-20.237, Jaqueline Proença Larrea Mees - OAB:MT/13.356

 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

 Intimação da parte executada para manifestação no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão, acerca dos embargos de declaração.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000375-36.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE ANDRADE DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000375-36.2020.8.11.0087. 
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AUTOR(A): LUCELENE ANDRADE DE FREITAS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. LUCELENE ANDRADE DE 

FREITAS ajuizou ação judicial para concessão de benefício previdenciário 

de pensão por morte em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ter convivido com Antonio Mota da Silva, por 

aproximadamente de 18 (dezoito) anos, até a sua morte, em 21 de 

fevereiro de 2018. Narra que tiveram 03 (três) filhos, pelo que postulou 

pela concessão de pensão por morte, com tutela antecipada, visto que era 

dependente do “ de cujus”, sendo este segurado da previdência social. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 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. Com a resposta, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a resposta, quando poderá, 

se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 28 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-82.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FERNANDES SOARES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000359-82.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP EXECUTADO: ELIAS 

FERNANDES SOARES LIMA Vistos etc. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial ajuizada por AUTO CENTER TUIUIU LTDA EPP em face de 

ELIAS FERNANDES SOARES LIMA. Tendo em vista que a demanda foi 

distribuída sem o recolhimento das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, 

do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e o art. 456 da CNGC-TJ/MT, 

determino a comprovação do pagamento das despesas de ingresso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição (art. 

290, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 28 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000387-84.2019.8.11.0087

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:

WILLIAN ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

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 : 

1000387-84.2019.8.11.0087. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WILLIAN ALVES DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA e APREENSÃO (Decreto Lei 911/69) 

com pedido liminar, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A., em desfavor de WILLIAN ALVES DA SILVA, tendo como objeto o 

veículo descrito na inicial, que foi dado em alienação fiduciária. Em síntese, 

é o relatório. Decido. Em análise aos fólios, percebo que a parte 

requerente informa a desistência da demanda. Em face do exposto, julgo 

extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do CPC. Considerando a extinção da demanda, providencie a 

Secretaria o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão 

distribuído. Ademais, consigno que é dispensável a atuação judicial para 

baixa de restrição anotada em registro de veículos por ato da própria parte 

requerente, motivo pelo qual indefiro o pedido neste sentido. Eventuais 

custas finais pela autora. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, arquivando-se os feito, com as baixas e anotações de estilo. 

Guarantã do Norte/MT, 27 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: 1000475-59.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CORREIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICE MALAVAZI OAB - MT24162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes promovente e promovida, na pessoa de seus 

advogados, para COMPARECEREM a audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 27/03/2019, às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-18.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FIGUR DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerente para indicar os dados bancários (banco, 

agência, número da conta e o número do CPF do favorecido, para 

expedição de alvará eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010384-84.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMUNELLO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER JOSE AZEVEDO OAB - MT0009982A (ADVOGADO(A))

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerente para indicar os dados bancários (banco, 

agência, número da conta e o número do CPF do favorecido, para 

expedição de alvará eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41812 Nr: 653-52.2016.811.0036

 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: Kallel Moreira Lucas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anália de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Ribeiro Rodrigues - 

OAB:21263/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

Diante do exposto, sendo patente o desinteresse do exequente com o 

andamento e prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

III e §1º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, o que CERTIFIQUE-SE o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27/04/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-19.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZA DE SOUZA (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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000602-19.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31221472, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR JORGE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010232-48.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31221490, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-16.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010260-16.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31222630, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-39.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE FERNANDES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010252-39.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31223401, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-09.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA 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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000538-09.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31245418, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-76.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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NAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010256-76.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31244914, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-33.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA FRANCISCA 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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000614-33.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31244940, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-17.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NAIR GONCALVES AMORIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010247-17.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31223391, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-03.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES 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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000616-03.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31245428, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-10.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA FERREIRA (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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000622-10.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31245431, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-98.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010261-98.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31222620, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010231-63.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010231-63.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31222607, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-62.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES 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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000625-62.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31220221, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-98.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR RODRIGUES VIEIRA (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000739-98.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31221441, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-50.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000199-50.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207328, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-31.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA 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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000737-31.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31221465, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-28.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAROLINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000194-28.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207975, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 
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ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-43.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000193-43.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207337, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-20.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000201-20.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207339, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-95.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000196-95.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207972, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000724-32.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CAROLINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS OAB - MT25617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

MILLENNIUM - COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA. (REQUERIDO)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CRIVELARO BOM OAB - SP183885 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000724-32.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207300, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-65.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000198-65.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207977, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-33.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 111 de 287



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000323-33.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207323, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-14.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO HUMBERTO PIRES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000279-14.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207318, 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, 28 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000105-82.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ALESSANDRO OSSUCI PAGOTTO (REU)

CONCEICAO APARECIDA OSSUCI PAGOTTO (REU)

MARCIO ALESSANDRO OSUCI PAGOTTO (REU)

MOACIR PAGOTTO (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000105-82.2020.8.11.0096. AUTOR(A): BANCO 

DO BRASIL SA REU: MARCIO ALESSANDRO OSUCI PAGOTTO, MOACIR 

PAGOTTO, CONCEICAO APARECIDA OSSUCI PAGOTTO, MOACIR 

ALESSANDRO OSSUCI PAGOTTO Vistos, etc. 1) Verifico que a parte 

autora não juntou ao processo comprovante do preparo da causa, vício 

que impossibilita o prosseguimento do feito. Cumpre esclarecer que o 

preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sendo que a prova deste deve instruir a inicial, 

consoante dicção dos artigos 319, 320 e 321 do CPC, o que não ocorreu, 

tendo como consequência a extinção do processo, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do CPC, sendo cancelada a distribuição, se intimada à parte 

deixar de realizar o pagamento das custas e despesas, a teor do artigo 

290 desse mesmo Diploma Instrumental, equivalendo ao indeferimento da 

inicial. 2) Isto posto, INTIME-SE à parte autora, em 15 dias, para comprovar 

o recolhimento das custas e das despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e artigo 290, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, FAÇAM-ME o processo concluso, 

sem demora. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, 

CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84381 Nr: 1460-52.2017.811.0096

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, 

Fabiano André Petter, Ricardo Ambrosio de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BEDIN PIRAJÁ - 

OAB:75483, Vitor Shigueru Yamaguto - OAB:75655

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 1.209 da CNGC, bem como da 

Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Requerida para, no prazo de 05(cinco) 

dias, se manifestar acerca dos Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes juntados à ref. 99.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-06.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000274-06.2019.8.11.0096. REQUERENTE: ERLI APARECIDO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP 

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. 22163757, no entanto não houve 

impugnação. Fundamento e decido. Trata-se de Reclamação, ajuizada por 

Erli Aparecido de Almeida em face de Magazine Camila Comérico Varejista 

Ltda. - EPP, devidamente qualificados nos autos. Notícia na exordial que 

possui um crediário junto com sua esposa Sra. Juliana Ferreira da Silva, 

na loja Requerida e que numa ocasião autorizou que a referida loja 

vendesse um valor x em mercadorias ao seu sogro Sr. José Aparecido da 

Silva, este adquiriu as mercadorias, bem como efetuou os pagamentos e 

tudo ficou acertado e combinado, e com a observação de que sua esposa 

assinaria as notas promissórias. Sucede que passados alguns meses, 

seu sogro voltou novamente na loja e adquiriu um celular sem ao menos a 

loja confirmar com o autor se o mesmo tinha autorização para adquirir 

mercadorias. Todavia, alega que o débito no valor de R$ 554,28 

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), foi objeto 
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da ação judicial nesta Comarca sob nº. 1000054-42.2018.8.11.0096 em 

seu nome. Afirma mais que ao ser citado da referida ação foi até a loja e 

efetuou o pagamento do débito e mais os honorários da advogada e ainda 

foi informado que seu nome seria liberado do Serasa, no entanto após 

sofrer vexame e desconforto pois é conhecido na praça de Itaúba, como 

um bom cliente, e se viu citada numa ação de execução e ainda teve seu 

nome negativado, pois a loja requerida não deu ciência do debito e nem lhe 

procurou quando da propositura da ação. Alega que diante dos fatos e 

por ter passado por constrangimentos em ter seu nome negativa, não lhe 

restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a 

indenização por danos morais. Com a inicial trouxe documentos. Realizada 

a audiência de conciliação em 22.07.2019 – Id. 22024125, restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 22163757, 

a Requerida contesta que o próprio autor confessa que autorizou seu 

sogro a realizar compras em seu crediário e as notas promissórias 

juntadas estão devidamente assinadas, e ainda contesta que a cobrança 

é devida, até porque o autor foi até a loja e as quitou sem se quer ter 

impugnadas na ação de cobrança. Contesta mais, pela inexistência de 

dano moral, vez que o autor não passou por cobranças vexatórias 

perante terceiras pessoas, uma vez que não há defeito na ação de 

cobrança via judicial, em razão da regularidade na dívida cobrada naquela 

ação. Ainda contesta, pela condenação da parte autora em litigância de 

má-fé ao fato que alterou a verdade dos fatos, e ao final pela 

improcedência da ação. Não houve impugnação. Compulsando os autos, 

observo do conjunto probatório que o próprio autor confessa que 

autorizou o seu sogro a realizar compras na loja Requerida, até porque 

consta notas promissórias assinadas. Observo mais que não consta dos 

autos nenhum documento que o autor tenha desautorizado perante a loja 

requerida para que seu sogro não efetuasse mais compras em seu 

crediário. Quanto a ação de cobrança nº. 1000054-42.2018.8.11.0096, 

ajuizada em desfavor do autor, com a finalidade da cobrança na quantia 

de R$ 554,28 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito 

centavos), em pesquisa feita no sistema PJe através do número da ação 

1000054-42.2018.8.11.0096, observa-se que o autor quitou a referida 

dívida sem ao mesmo impugnar as notas promissórias e ademais não 

consta que o nome do autor tenha sido objeto de restrição nos órgãos de 

proteção ao crédito naquela ação e nem mesmo na presente ação. 

Cumpre ressaltar que Ação de Cobrança nº. 1000054-42.2018.8.11.0096, 

foi extinta pelo cumprimento integral da obrigação, bem como transitou em 

julgado sem interposição de recurso em 27.03.2020, e ainda que a referida 

ação encontra-se arquivada definitivamente em 27.03.2020. Logo, tem-se 

que a dívida objeto daquela ação foi legítima, uma vez que o autor a 

reconheceu sem impugna-la e ainda pagou pelos valores, conforme 

confessado nesta ação. No mais, pela documentação anexada, aos autos 

é suficiente para demonstrar a este juízo que houve a realização das 

compras feitas pelo sogro do autor, conforme o mesmo confessou nesta 

ação, logo não havendo nenhuma falha na prestação dos serviços pela 

cobrança da dívida naquela ação judicial, que tenha causado transtornos 

ou vexames no autor. Todavia, nos termos do artigo 373, inciso I do NCPC, 

competia ao Requerente o ônus de provar que teve o seu nome 

negativado por uma dívida inexistente, o que não é o caso dos autos, pois 

não basta apenas alegar os fatos e não prova-los, até porque a dívida 

cobrada naquela ação foi legítima. A doutrina de Misael Montenegro Filho 

nos ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando 

a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve 

ser provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do 

convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do 

autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem 

acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei 

aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele 

que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a 

Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

São Paulo, 2016, pág. 382). Desse modo, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, sob a má qualidade 

dos serviços, que tenha atingido a sua honra, bem como a sua 

personalidade perante terceiros, a improcedência se impõe. Por oportuno, 

quanto ao dano moral este não se faz presente uma vez que a parte 

autora deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Quanto a 

alegação de litigância de má-fé deixo de acolher uma vez que não 

vislumbro ao presente caso as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do 

NCPC. Posto isto, desnecessárias outras considerações, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA desta 

reclamação. 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 a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-13.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (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):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000140-13.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MANOEL BENEDITO PEREIRA 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 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. 21913102, no entanto não houve impugnação. Da 

preliminar. De erro material – divergência no que tange ao nome da 

empresa requerida. Acolho para que passe a figurar a empresa Oi Móvel 

S.A. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais, ajuizada por Manoel Benedito Pereira do 

Nascimento em face de Oi Móvel S.A. (Oi Brasil Telecom), devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, alega que em meados de 2015 foi 

surpreendido com a negativa de crédito no comércio local, com uma 

pendencia financeira em seu CPF, e assim solicitou uma consulta em seu 

CPF do qual apresentou a pendencia no valor de R$ 73,62 (setenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), referente ao contrato nº. 3362646 e 

incluído no cadastro de inadimplentes em 02.02.2014. E, para provar 

anexa o extrato emitido por informações confidenciais, datado de 

08.09.2015, Id. 20302972. Aduz que em seguida entrou em contato com a 

Requerida, a qual informou que iria resolver e cancelar o débito, contudo 

no final do ano de 2017 deparou-se novamente com a negativa de crédito 

e sendo informado verbalmente da referida restrição. Afirma que diante da 

arbitrariedade da Requerida não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização 

por danos morais. Juntou documentos com a exordial. Audiência de 

conciliação realizada em 15.07.2019, Id. 21771574, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 21913102 

a Requerida contesta em preliminar pelo erro material – divergência no que 

tange ao nome da empresa requerida. E, no mérito em suma contesta que 

o autor era titular dos serviços de TV por assinatura Oi TV, referente ao 

contrato nº. 3362646, instalado e posteriormente cancelado por 

inadimplência no valor de R$ 73,62 (setenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), e, para comprovar anexa print de telas sistêmicas ao contexto 

da contestação. Contesta mais, pela legitimidade do débito, e ainda faz 

pedido contraposto para a parte ser compelida a pagar o valor de $ 73,62 

(setenta e três reais e sessenta e dois centavos), e ao final pela 

improcedência da ação. Todavia, não houve impugnação. Pois muito bem. 

destaca-se 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, 

examinando o conjunto probatório observo que a parte Requerida traz aos 

autos print telas sistêmicas ao contexto da contestação, porém esses 
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documentos vieram desacompanhados do contrato firmado entre as 

partes, para comprovar a contratação e a legitimidade do débito do qual foi 

restrito em nome e CPF do autor. Logo não demonstrando os fatos 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Lado outro, tem-se que os documentos anexados com a exordial 

pelo autor não são suficientes para caracterizar que houve a restrição 

imposta em seu nome e CPF, uma vez que o autor apenas traz aos autos o 

extrato emitido por informações confidenciais não sendo o extrato original, 

para a validade da autenticidade das restrições, deixando assim de trazer 

aos autos o extrato unificado de restrições ao crédito. Cabe ressaltar que 

compete ao autor trazer aos autos o comprovante original completo 

unificado extraído dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem 

ser emitidos por órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, 

SCPC, SERASA e CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato oficial, 

para provar a existência de restrições impostas em nome do autor em 

relação a empresa Requerida, conforme os fatos alegados na exordial, 

cabível ao caso a improcedência desta demanda. Por conseguinte, razão 

não assiste ao Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais alega 

ter direito, conforme alegado na peça de ingresso. Portanto, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito Sendo assim exigindo do Requerente 

sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou 

seja, cabia ao Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram 

inseridos indevidamente no rol de inadimplentes pela empresa Requerida. 

Entretanto, não trouxe aos autos se quer o extrato emitido por órgãos 

oficiais de proteção ao crédito, pois apenas apresentou o extrato emitido 

de forma confidencial, como observa-se no Id. 20302972. A doutrina de 

Misael Montenegro Filho nos ensina que “à parte não basta alegar a 

ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase 

non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser 

utilizada na formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o 

ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência 

do fato, sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui 

dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e 

não daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, 

sob a má qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e 

CPF, a improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano 

moral este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao não juntar nos autos o 

extrato oficial de restrição ao crédito. Diante disso, desnecessárias outras 

considerações e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo 

acolhimento da preliminar arguida pela Requerida e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, uma vez que a parte autora deixou de trazer aos 

autos o extrato oficial de restrição ao crédito Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-35.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DOS REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000048-35.2018.8.11.0096. REQUERENTE: WEMERSON DOS REIS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 13399159, e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 

13557472. Das preliminares. Do indeferimento da petição inicial. Deixo de 

acolher uma vez que será analisada juntamente com o mérito. De 

prescrição. Não há em falar em prescrição ou decadência, uma vez que a 

restrição imposta é a continuidade da lesão ao nome da parte, e tal prazo 

só terá início quando da retirada do nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Sendo assim, indefiro o pleito da prescrição. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

ajuizada por Wemerson dos Reis Santos em face do Banco Bradesco 

S.A., devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados em 15.12.2014 no valor de R$ 

216,22 (duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos) – contrato 

nº. 0383993001000042EC, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar anexa aos autos 

o extrato Boa Vista/Administradora do SCPC, produto consultado SCPC, 

emitido por informações confidenciais, através do si te 

http://livebusca.org/BoaVista/, datado de 22.03.2018, Id. 12462428. Aduz 

que desconhece o débito, e que esta restrição está lhe causando 

transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito no comércio em 

razão da restrição imposta, e ainda que nunca recebeu nenhuma 

notificação da Requerida. Notícia ainda, que procurou a Requerida para 

informar do ocorrido, no entanto a funcionária da requerida lhe informou 

que o débito era devido e que deveria ser pago, logo sem êxito em 

resolver de forma administrativa, não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização 

por danos morais. Com a exordial juntou documentos. Em defesa, Id. 

13399159, a Requerida, contesta em preliminar pelo indeferimento da inicial 

e pela prescrição. E, no mérito pela incidência da súmula 385 do STJ, vez 

que a restrição havida em nome do autor não é a única restrição, e, ainda 

pela legitimidade do débito, uma vez que o autor confessa em audiência 

que manteve relação jurídica com a Requerida, possuindo uma conta 

aberta há mais de 02 (dois) anos, e tendo contraído obrigações que 

restaram inadimplentes, conforme consta do termo de audiência. Contesta 

mais, que o autor confessa que a dívida discutida nos presentes autos é 

proveniente de um empréstimo realizado junto com a Requerida, e ainda 

contesta que o autor afirma desconhecer o patrono que lhe assiste nos 

autos. Ainda contesta pela existência de relação jurídica entre as partes 

diante da confissão do autor em audiência conciliatória de que mantém 

relação jurídica com a Requerida, e, mais pela litigância de má-fé pelo autor 

alterar a verdade dos fatos e pela falta de prova e ausência dos 

pressupostos ensejadores da responsabilidade civil e da indenização – 

critério de aferição. E mais, pela ausência de comunicação sobre o 

registro nos órgãos de proteção ao crédito e mais pela impugnação dos 

documentos acostados aos autos e ao final pela improcedência da ação. 

Por outro lado, o Requerente impugna a contestação (Id. 13557472) ao 

fato de que a parte Requerida não traz aos autos nenhum documento 

idôneo para comprovar a contratação e nem mesmo a legitimidade do 

débito, impugna mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, e ao final 

pelo julgamento antecipado da lide pela procedência da ação. Realizada a 

audiência de conciliação em 21.05.2018, Id. 31127714, o autor informa 

que: “(...) mantem vínculo jurídico com o banco requerido, cujo a conta foi 

aberta na cidade de Itaúba/MT, não se recordando a data, mas que já tem 

mais de 02 (dois) anos. Alega que o débito cobrado nos autos se refere 

ao saldo devedor do empréstimo no valor de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), mas que não foi pago porque ficou desempregado, não 

conseguindo honrar com nenhum dos pagamentos. O reclamante informa 

que não conhece o advogado que lhe assiste nos autos, sendo que há 

uns dois meses atrás um rapaz, do qual não se recorda o nome, esteve 

em sua residência perguntando se o reclamante tinha o nome no Serasa, e 

este respondeu que sim, pois devia ao Banco Bradesco. Que esse rapaz 
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consultou seu nome junto ao Serasa e confirmou a restrição. Falou ainda 

que o advogado que ele representava conseguiria excluir seu nome do 

Serasa, bem como conseguiria uma indenização por danos morais e que 

naquele momento ele estava de posse de formulário de procuração em 

que foi preenchido os dados do reclamante e por ele assinado’ O 

reclamante informa que falou ao representante do advogado que devia ao 

banco Bradesco mas que não estava em condições de quitar o débito, 

pois está enfermo, que não tem conhecimento de como os fatos foram 

narrados na presente ação, só sabe que o advogado garantiu que "iria 

limpar o seu nome do Serasa"(...) É sabido que pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, incisos I e II do NCPC), compete ao autor provar o 

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

extintivo do referido direito. Assim, examinando o conjunto probatório 

observo que no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 

21.05.2018, Id. 31127714 o próprio autor informa e confessa que mantem 

relação jurídica com o Banco requerido, bem como que o débito cobrado 

se refere ao saldo devedor do empréstimo no valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) e ainda que não conhece o advogado que 

lhe assiste. Sendo assim diante, das afirmações em audiência, entendo 

que a parte Requerente realmente contratou com a Requerida. Logo, razão 

não lhe assiste para pleitear a inexistência do débito, nem tampouco a 

indenização por danos morais em razão da restrição lhe imposta nos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o próprio autor confessou em 

audiência de conciliação que mantém relação jurídica contratual com a 

parte Requerida e ainda que contraiu empréstimo com a instituição 

bancária, e tendo ficado inadimplente em razão de estar enfermo e não ter 

condições financeiras de quitar o débito. Lado outro, quanto a alegação da 

notificação, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo a credora pela ausência do 

envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por sua vez, 

quanto ao requerimento da parte Requerida em audiência sobre seja 

oficializado a OAB e a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para 

que sejam tomadas as providências cabíveis, tenho por bem acolher o 

referido pleito diante da confissão do autor em audiência de que 

desconhece o advogado que lhe assiste nos autos. Diante disso, JULGO 

pelo não acolhimento das preliminares, e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

desta reclamação. Outrossim, determino que a secretaria desse juízo 

oficialize a OAB e a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil, 

encaminhando cópia do presente processo para que sejam tomadas as 

providências cabíveis, diante dos fatos ocorridos nos presentes autos. 

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 a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-80.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CAMARGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000045-80.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MAURO CAMARGO PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. 13394388, porém não houve impugnação. Das 

preliminares. Da ausência de condição da ação – da falta de interesse de 

agir. Em preliminar o Requerido arguiu ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa, ausência essa a qual não 

merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está obrigada a 

discussão administrativa para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus direitos, em sendo 

assim rejeito a referida preliminar. Da conexão. Em preliminar a Requerida 

alega conexão com a presente ação com as seguintes Ações nº. 

1000043-13.2018.8.11.0096 e 1000044-95.2018.8.11.0096, por terem as 

mesmas partes e mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Em pesquisa 

ao sistema PJe nas referidas Ações nº. 1000043-13.2018.8.11.0096, 

observo que o contrato nº. 010459941000038FI, o valor de R$ 170,34 e a 

data de restrição 30.07.2017 e na Ação nº. 1000044-95.2018.8.11.0096, 

contrato nº. 010459941000038EC; o valor R$ 259,69 e a data de restrição 

09.07.2017, e a parte Requerida nessas ações são diferentes com a 

presente demanda, assim deixo de acolher a presente preliminar. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais ajuizada por Mauro Camargo Pereira em face do Banco 

Bradesco Cartões S.A., devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

alega que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 07.07.2017 

no valor de R$ 1.216,55 (um mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta 

e cinco centavos) – contrato nº. 010459941000038CT, nos órgãos de 

restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para comprovar anexa aos autos o extrato Boa Vista/Administradora do 

SCPC, produto consultado SCPC, emitido por informações confidenciais, 

através do site http://livebusca.org/BoaVista/, datado de 22.03.2018, Id. 

12461373. Aduz que desconhece o débito, e que esta restrição está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito no 

comércio em razão da restrição imposta, e ainda que nunca recebeu 

nenhuma notificação da Requerida. Notícia ainda, que procurou a 

Requerida para informar do ocorrido, no entanto a funcionária da 

requerida lhe informou que o débito era devido e que deveria ser pago, 

logo sem êxito em resolver de forma administrativa, não restou alternativa 

a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do 

débito e a indenização por danos morais. Com a exordial juntou 

documentos. Em defesa, Id. 13394388, a Requerida, contesta em 

preliminar pela ausência de condição da ação – da falta de interesse de 

agir e pela conexão com as Ações nº. 1000043-13.2018.8.11.0096 e 

1000044-95.2018.8.11.0096. E, no mérito pela ausência da pretensão 

resistida e pelo exercício regular do direito, em razão da utilização dos 

serviços do banco através do cartão de crédito do tipo Elo Múltiplo nº. 

5067.2717.7277.0109 e para comprovar anexa faturas no contexto da 

contestação e o Id. 13394409/13394406, e ainda pela incidência da súmula 

359 do STJ, obrigação dos órgãos restritivos e ao final pela improcedência 

da ação. Não houve impugnação, apesar da parte autora ter sido intimada 

em audiência para logo após a contestação apresentar a sua defesa. 

Realizada a audiência de conciliação em 18.05.2018, Id. 31136810, o autor 

informa que: “(...) A reclamada solicitou para constar em ata o que segue: 

que em conversa nesta audiência com o reclamante, este informa que 

mantem vínculo jurídico com o banco requerido, com o qual foi contraído 

um empréstimo bancário para pagamento parcelado, porém como ficou 

desempregado, não conseguiu honrar com os pagamentos. Esclarece 

ainda que na época sua conta bancária foi aberta e movimentada em 

Colíder, e que não se recorda o valor do empréstimo, e quantas parcelas 

foram pagas. O reclamante informa que não conhece o advogado que lhe 

assiste nos autos, sendo que há uns dois meses atrás uma moça, do qual 

não se recorda o nome, e perguntando se o reclamante tinha o nome no 

Serasa, e este respondeu que sim, pois devia ao Banco Bradesco. Que 

essa moça consultou seu nome junto ao Serasa e confirmou a restrição. 

Falou ainda que o advogado que ela representava conseguiria excluir seu 

nome do Serasa, e que naquele momento ela estava de posse de 

formulário de procuração em que foi preenchido os dados do reclamante e 

por ele assinado, informou ainda que não possuir os contatos do 
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advogado.” (...) É certo que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito, art. 373, incisos I do NCPC e ao réu fato modificativo, impeditivo 

ou extintivo do referido direito, art. 373, incisos II do NCPC). Assim, 

examinando o conjunto probatório observo que no Termo de Audiência de 

Conciliação realizada em 18.05.2018, Id. 31136810 o próprio autor informa 

e confessa que mantem relação jurídica com o Banco requerido e que 

realizou empréstimos com a instituição bancária, porém não se lembra o 

valor e nem de quantas parcelas havia pago e que deixou de pagar em 

razão de estar desempregado e ainda que não conhece o advogado que 

lhe assiste. Sendo assim diante, das afirmações em audiência, entendo 

que a parte Requerente realmente contratou com a Requerida. Logo, razão 

não lhe assiste para pleitear a inexistência do débito, nem tampouco a 

indenização por danos morais em razão da restrição lhe imposta nos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o próprio autor confessou em 

audiência de conciliação que mantém relação jurídica contratual com a 

parte Requerida e ainda que contraiu empréstimo com a instituição 

bancária, e tendo ficado inadimplente em razão de estar desempregado e 

não ter condições financeiras de quitar o débito. Lado outro, quanto a 

alegação da notificação, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo a credora pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Ante o exposto, e 

desnecessárias outras considerações e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO por não acolher as preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Outrossim, determino que a 

secretaria desse juízo oficialize a OAB e a Delegacia Municipal de Polícia 

Judiciária Civil, encaminhando cópia do presente processo para que sejam 

tomadas as providências cabíveis, diante dos fatos ocorridos nos 

presentes autos. 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 a Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-29.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE MENEZES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000363-29.2019.8.11.0096. REQUERENTE: FABIANO DE MENEZES 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 29928501 com documentos (faturas, Id. 29928499) e por 

sua vez o Requerente impugnou, Id. 30157757. Das preliminares. Da 

impugnação ao pedido da justiça gratuita, por falta de juntada de 

comprovantes de renda, entendo desnecessária. De mais a mais, o § 3º 

do artigo 99 do NCPC, assim dispõe: “Presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Neste 

sentido: “Quando o requerimento de concessão da gratuidade da justiça é 

formulado por pessoa natural, não se exige a juntada de documentos, 

como extratos bancários, instrumentos de protesto, comprovante do 

recebimento de seguro desemprego etc., sendo suficiente a afirmação, 

que goza da presunção juris tantum da sua veracidade, cabendo à parte 

contrária produzir prova em sentido contrário, arguindo a indevida 

concessão do benefício de gratuidade de justiça como matéria preliminar 

(inciso XIII do art. 337), se o requerimento foi formulado pelo autor na 

petição inicial.” (Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 2ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 112) Portanto, 

rejeito a preliminar arguida. Da inépcia da inicial – da ausência de provas – 

fatos e pedidos genéricos. Rejeito, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 319 e seguintes do NCPC. Da inépcia da inicial – pedido de dano 

moral genérico – incidência dos artigos 292, V e 319, V do NCPC. Dispõe o 

artigo 292, inciso V do NCPC: “O valor da causa constará da petição inicial 

ou da reconvenção e será: V. Na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido.” Desse modo, considerando que a 

parte autora atribuiu o valor da causa, tão somente ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), lanço mão do disposto no art. 292, §3º da Lei 

13.105/2015 e corrijo de ofício o valor da causa para a soma do proveito 

econômico, qual seja R$ 437,25 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte 

e cinco centavos) e mais o valor pretendido pelo autor pela indenização 

aos danos morais, assim perfazendo o total de R$ 10.437,25 (dez mil e 

quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). Portanto, 

retifico o valor da causa nos termos do artigo 292 do Código de Processo 

Civil para R$ 10.437,25 (dez mil e quatrocentos e trinta e sete reais e vinte 

e cinco centavos). Da ausência de reclamação prévia – boa-fé inexistente 

– necessidade de análise da conduta da vítima. Em preliminar a Requerida 

arguiu pela 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 a 

consumidora pode ter livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus 

direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. Da ausência de 

conduta ilícita da instituição financeira. Deixo de acolher, uma vez que 

será analisada juntamente com o mérito. Não existindo mais preliminares, 

passo ao julgamento do Mérito. Trata-se de Ação sumária declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por dano moral, cancelamento de 

restrição creditícia e pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Fabiano 

de Menezes Andrade em face de Banco Santander (Brasil) S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Notícia que no mês de julho ao tentar 

realizar uma compra a prazo em uma loja de eletrodomésticos em Colíder, 

foi informado que seu nome estava protestado, alega que sempre honrou 

com sua compras e assim se deslocou até a ACIC de Colíder, onde foi 

informado pela negativação de um débito devido junto a parte Requerida, 

no valor de R$ 437,25 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco 

centavos), inclusos em 28.03.2019, referente ao contrato 

MP709766010615530066. E, para provar anexa o extrato Acerta 

Essencial, emitido por informações confidenciais, através do site 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Default_PESQUISA.aspx, 

datado de 08.07.2019, Id. 22780711. Afirma que desconhece o débito e 

que nunca manteve nenhuma relação jurídica com a Requerida e que 

diante da arbitrariedade não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos 

morais. Juntou documentos com a exordial. Audiência de conciliação 

realizada em 04.10.2019, Id. 24643861, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 24852239 a Requerida em 

preliminar contesta as mencionadas acima. E, no mérito, em suma contesta 

pelo exercício regular do direito, uma vez que a cobrança contestada pela 

parte autora está prevista no contrato firmado entre as partes e pela 

legalidade da restrição pela inadimplência, e ainda contesta pela ausência 

de dano moral, e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, o 

Requerente impugnou, Id. 25162924, pelo fato da Requerida não trazer 

aos autos documentos que comprove a contratação e nem tampouco a 

legitimidade do débito, e ao final pelo julgamento antecipado da lide pela 

procedência da ação. Salienta-se 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 
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do NCPC. Dessa forma, examinando o conjunto probatório observo que a 

parte Requerida apenas afirma em sua defesa da existência de 

contratação entre as partes, no entanto não traz aos autos o contrato 

entabulado entre as partes, para comprovar a contratação e a legitimidade 

do débito do qual foi restrito em nome e CPF do autor. Logo não 

demonstrando os fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Lado outro, tem-se que os 

documentos anexados com a exordial pelo autor não são suficientes para 

caracterizar que houve a restrição imposta em seu nome e CPF, uma vez 

que o autor apenas traz aos autos o extrato emitido por informações 

confidenciais não sendo o extrato original, para a validade da 

autenticidade das restrições, deixando assim de trazer aos autos o 

extrato unificado de restrições ao crédito. Cabe ressaltar que compete ao 

autor trazer aos autos o comprovante original completo unificado extraído 

dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem ser emitidos por 

órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, SCPC, SERASA e 

CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato oficial, para provar a 

existência de restrições impostas em nome do autor em relação a empresa 

Requerida, conforme os fatos alegados na exordial, cabível ao caso a 

improcedência desta demanda. Por conseguinte, razão não assiste ao 

Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais alega ter direito, 

conforme alegado na peça de ingresso. Portanto, no que se refere ao fato 

em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o 

qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito Sendo assim exigindo do Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, cabia 

ao Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram inseridos 

indevidamente no rol de inadimplentes pela empresa Requerida. No 

entanto, não trouxe aos autos se quer o extrato emitido por órgãos oficiais 

de proteção ao crédito, pois apenas apresentou o extrato emitido de forma 

confidencial, como observa-se no Id. 22780711. A doutrina de Misael 

Montenegro Filho nos ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência 

do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. 

A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na 

formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da 

prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, 

sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, 

non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não 

daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, 

sob a má qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e 

CPF, a improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano 

moral este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao não juntar nos autos o 

extrato oficial de restrição ao crédito. Diante disso, desnecessárias outras 

considerações e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo 

acolhimento parcial da preliminar da inépcia da inicial – pedido de dano 

moral genérico – incidência dos artigos 292, V e 319, V do NCPC, apenas 

para retificar o valor atribuído a causa, e nas demais preliminares JULGO 

pelo não acolhimento e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dessa ação. 

RETIFICO o valor de causa para R$ 10.437,25 (dez mil e quatrocentos e 

trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-36.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DOMINGOS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000035-36.2018.8.11.0096. REQUERENTE: EDMAR DOMINGOS DE 

FRANCA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. 13075648, e por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 13291751. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito ajuizada por Edmar Domingos de 

Franca em face de Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros, 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF incluídos em 17.04.2013 no valor de 

R$ 1.116,62 (um mil cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), 

referente ao contrato nº. 33310423/985364, nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar anexa aos autos, Id. 12396955 o extrato Serasa Experian - 

Crednet, emitido através de informações confidenciais, datado de 

08.02.2018. Notícia em sua exordial, 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. Aduz 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. 

Assevera que diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não 

restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando 

a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Juntou documentos com a exordial. Realizada a audiência de conciliação 

em 11.05.2018, Id. 13250755, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 13075648, a Requerida, contesta 

pelo exercício regular do direito, uma vez que o débito se refere a um 

crédito de CDC Empréstimo – BB, Crédito salário, contrato nº. 9853641, no 

valor de R$ 1.265,02 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e dois 

centavos), do qual foi cedido a essa Requerida em 15.12.2016 e para 

comprovar a cessão de crédito anexa Contrato de Cessão e aquisição de 

direitos de crédito e outras avenças, Id. 13075700. Contesta que o débito 

era oriundo da realização contratual entre o Banco Bradesco e o 

Requerente, e mais pela necessidade de ofício ao Banco Bradesco e 

ainda pela inexistência de dano moral e pela aplicabilidade da súmula 385 

do STJ por existir cadastro preexistente, e para provar anexa o extrato, e 

ainda pela litigância de má-fé ao fato que o autor altera a verdade dos 

fatos, e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, o Requerente 

impugnou – Id. 13291751, e em sede de preliminar contesta pela 

desnecessidade de ofício ao Banco do Brasil, e no mérito pela restrição 

indevida, pois o autor desconhece a dívida e ainda impugna pela 

inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, por ser esta a primeira restrição e 

ao final pela procedência da ação. 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, examinando o conjunto probatório 

observo que a parte Requerida traz aos autos somente o Contrato de 

Cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, firmado entre 

o Banco Bradesco e a Requerida, Id. 13075700, contudo deixou de trazer 

aos autos o contrato entabulado entre o autor e o suposto cedente do 

crédito, documento este imprescindível no amparo de suas alegações e 

apto a constatar a alegada inadimplência. Assim, não demonstrando os 

fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 
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inciso II do NCPC. Lado outro, tem-se que os documentos anexados com a 

exordial pelo autor não são suficientes para caracterizar que houve a 

restrição imposta em seu nome e CPF, uma vez que o autor apenas traz 

aos autos o extrato emitido por informações confidenciais não sendo o 

extrato original, para a validade da autenticidade das restrições, deixando 

assim de trazer aos autos o extrato unificado de restrições ao crédito. 

Cabe ressaltar que compete ao autor trazer aos autos o comprovante 

original completo unificado extraído dos órgãos de proteção ao crédito, 

dos quais devem ser emitidos por órgãos oficiais de restrição ao crédito 

quais sejam SPC, SCPC, SERASA e CDL. Logo, não existindo nos autos o 

extrato oficial, para provar a existência de restrições impostas em nome 

do autor em relação a empresa Requerida, conforme os fatos alegados na 

exordial, cabível ao caso a improcedência desta demanda. Por 

conseguinte, razão não assiste ao Requerente, pois não demonstrou os 

fatos dos quais alega ter direito, conforme alegado na peça de ingresso. 

Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito Sendo assim exigindo do 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, cabia ao Requerente mostrar que de fato seu nome e 

CPF foram inseridos indevidamente no rol de inadimplentes pela empresa 

Requerida. Todavia, não trouxe aos autos se quer o extrato emitido por 

órgãos oficiais de proteção ao crédito, pois apenas apresentou o extrato 

emitido de forma confidencial, como observa-se no Id. 12396955. A 

doutrina de Misael Montenegro Filho nos ensina que “à parte não basta 

alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio 

quase non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser 

utilizada na formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o 

ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência 

do fato, sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui 

dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e 

não daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, 

sob a má qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e 

CPF, a improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano 

moral este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao não juntar nos autos o 

extrato oficial de restrição ao crédito. 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 pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-66.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000033-66.2018.8.11.0096. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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. 13063514, com documentos 

(contrato, Id. 13063532 e 13063534) e por sua vez o Requerente 

impugnou Id. 13291724. Da preliminar. De incompetência do juizado – 

necessidade perícia grafotécnica. O Requerente suscita em sua 

impugnação a incompetência em razão da necessidade de prova pericial, 

prova está incompatível com o rito do juizado especial. Não merece 

guarida tal assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais em decorrência de ato ilícito ajuizada por Antônio Pereira 

da Silva em face de Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros, 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF incluídos em 10.04.2013 no valor de 

R$ 5.917,68 (cinco mil novecentos e dezessete reais e sessenta e oito 

centavos), referente ao contrato nº. 792655836, nos órgãos de restrição 

ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar anexa aos autos, Id. 12394958 o extrato SCPC – produto 

consultado, emitido através de informações confidenciais, datado de 

04.02.2018. 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. Aduz 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 em 11.05.2018, a audiência de 

conciliação, Id. 13250610, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 13063514, a Requerida, contesta pelo 

exercício regular do direito, uma vez que o débito se refere a um crédito 

de CDC Empréstimo – BB, Crédito salário, contrato nº. 792655836, no valor 

de R$ 9.349,11 (nove mil trezentos e quarenta e nove reais e onze 

centavos), do qual foi cedido a essa Requerida. Contesta que o débito era 

oriundo da realização contratual entre o Banco do Brasil e o Requerente, e 

para provar anexa aos autos a Proposta/Contrato de abertura de conta 

corrente e de poupança e Contrato de adesão a produtos e serviços 

Pessoa Física, Id. 13063532 e 13063534 do qual foi cedido a Requerida 

Ativos S.A., conforme Declaração de Cessão de Crédito, anexa – Id. 

13063537. Contesta mais, que seja oficializado o Banco do Brasil e ainda 

pela aplicabilidade da súmula 385 do STJ por existir cadastro preexistente, 

e para provar anexa o extrato, e ainda pela litigância de má-fé ao fato que 

o autor altera a verdade dos fatos, e ao final pela improcedência da ação. 

Todavia o Requerente impugnou – Id. 13291724, e em sede de preliminar 

arguiu pela necessidade de perícia grafotécnica e consequentemente a 

incompetência do juizado e no mérito impugna que os documentos foram 

produzidos de forma unilateral e ao final pela procedência da ação. Pois 

muito bem. Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC). Dessa forma, 

compulsando os autos verifica-se que a parte Requerida informou a este 

juízo que o débito discutido nestes autos se refere ao débito do qual foi 

cedido pelo Banco do Brasil a Requerida, conforme consta da contestação 

e da declaração de cessão de crédito, anexa. No mais, consta do conjunto 
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probatório que a Requerida anexou aos autos a Proposta/Contrato de 

abertura de conta corrente e de poupança e Contrato de adesão a 

produtos e serviços Pessoa Física, Id. 13063532 e 13063534, documentos 

esses dos quais estão assinados pelo autor. Ademais, desses 

documentos ora anexados com a contestação, percebe-se a 

semelhanças das assinaturas com os documentos juntados com a 

exordial. Portanto, afastando quaisquer irregularidades na contratação, 

sendo assim desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Por 

outro lado, não consta dos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que de fato houve relação contratual 

entre o Banco do Brasil e o autor e que posteriormente o crédito foi cedido 

a Requerida, conforme consta da Declaração de cessão de crédito, Id. 

13063537, assim provando-se a relação jurídica entre as partes. Logo, 

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 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 a parte 

Requerente comprovar que não contratou os serviços dos quais foram 

cedidos a Requerida. 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 da preliminar e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-45.2019.8.11.0096
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JOSELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000349-45.2019.8.11.0096. REQUERENTE: JOSELINA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITAUBA 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. 

24542178 e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 24790289. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de obrigação de fazer – tutela de 

urgência – dano moral ajuizada por Joselina Pereira da Silva em face de 

Prefeitura Municipal de Itaúba – Departamento de água e esgoto (DAE), 

devidamente qualificados nos autos. Noticia em sua exordial que é 

proprietária da casa na Rua Papa João Paulo II, nº. 534, Bairro Sol 

Nascente, e que após ceder o imóvel para Sra. Marcia Pereira de Aguiar, a 

qual tinha a conta de água em seu nome e não pagou e posteriormente 

desocupou o imóvel. Afirma que após a saída da cedida do imóvel, pleiteou 

o pedido de ligamento de água em seu nome, ou seja, a troca de 

titularidade, no entanto foi negado, pela existência de contas em atraso. 

Assevera que a conta anterior esta em nome de terceira pessoa diferente 

da proprietária do imóvel e a autora não tem a obrigação de fazer o 

pagamento, uma vez que compete ao órgão responsável entrar com as 

medidas cabíveis para efetuar a cobrança de dívida em atraso em nome 

de terceira pessoa. Aduz que o serviço é essencial para a garantia da 

dignidade da pessoa humana, afirma mais que tentou via administrativa a 

ligação de água em seu nome, mas foi negado e com isso não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou documentos com 

a exordial. A liminar foi concedida, Id. 22496636, com a finalidade de “(...) 

determinar que a Requerida ligue o serviço de fornecimento de água e 

coleta de esgoto da parte requerente, se já não tiver feito em 48 horas 

(...)”. Ato continuo a Requerida cumpriu com a obrigação lhe imposta, Id. 

24185211, instalando o cavalete e hidrômetro, sob matrícula 5488158-7, 

no endereço Rua Papa João Paulo II, n° 534, no Bairro Sol Nascente, neste 

município, em nome da autora. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação em 30.09.2019, Id. 24439438, esta restou frustrada. Em 

defesa, Id. 24542178 a Requerida contesta em suma que a autora nem 

mora no endereço Rua Papa João Paulo II, n° 534, no Bairro Sol Nascente, 

onde pleiteia a ligação da água em seu nome, uma vez que quem reside 

são seus filhos, pois a autora reside com seu esposo em outra localidade, 

e, ainda que a autora tenta burlar para não pagar a conta em atraso, e, 

mais contesta que a autora não apresenta contrato de locação do imóvel. 

Contesta ainda, pela realização de audiência de instrução e julgamento, e 

mais pela litigância de má-fé ao fato que a autora altera a verdade dos 

fatos e ainda faz pedido contraposto para autora pagar o valor de R$ 

2.315,52 (dois mil trezentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), e 

pela inexistência de dano moral, e ao final pela improcedência da ação. Por 

sua vez, a autora impugnou, Id. 24790289, a contestação ao fato que 

após a entrega do imóvel o qual foi cedido a Sra. Marcia Pereira de Aguiar, 

a autora pleiteou a troca de titularidade, contudo foi lhe negado sob o 

argumento de encontrar com débito, porém a autora não pode assumir 

contas em nome de terceira pessoa, e ao final pela procedência da ação. 

Compulsando os autos, observo que a relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº. 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. Observo dos autos que a 

Requerente solicitou junto a parte Requerida, a alteração cadastral para 

sua titularidade, no entanto foi lhe negada tal assertiva em razão da 

existência de débitos, Id. 22405051. A Requerida, entretanto, apresentou 

contestação, alegando que a autora tenta burlar para não pagar vez que 

quem reside no imóvel são os filhos da autora, e traz aos autos formulário 

de ordem de serviço corte cavalete em nome de Marileuza Duarte de 

Aguiar e em nome de Marcia Pereira Aguiar, Id. 24542187, demonstrando 

débitos em nome dessas pessoas acima mencionadas. Salienta-se que a 

negativa da Requerida em não proceder com a troca da titularidade é uma 

medida abusiva, uma vez que a autora tem o seu direito em pleitear a troca 

da titularidade/ligação da água em seu nome, vez que conforme alegado 

em sua exordial é dona do imóvel situado na Rua Papa João Paulo II, nº. 

534, Bairro Sol Nascente, e que após a entrega do imóvel pela cedida 

Marcia Pereira Aguiar, pleiteou a ligação da água em seu nome, contudo 

sendo lhe negado por haver débitos em nome de terceira pessoa. Vale 

destacar que razão assiste a Requerente para que a parte Requerida 

proceda com a troca de titularidade/ligação da água do imóvel situado na 

Rua Papa João Paulo II, nº. 534, Bairro Sol Nascente, em seu nome, haja 

vista que a autora não pode arcar com dívidas de terceira pessoa. 

Cabendo neste caso a parte Requerida efetuar a cobrança das pessoas 

devedoras, quais sejam, Marileuza Duarte de Aguiar e Marcia Pereira 

Aguiar, conforme traz aos autos o comprovante de faturas, em nome 

dessas pessoas mencionadas, Id. 24542187, e não em nome da autora, 
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pois a obrigação em pagar as faturas possui natureza pessoal e sendo o 

titular anterior cadastrado o responsável pelo pagamento. Ademais, a 

dívida em questão não tem natureza propter rem, por não vincular ao 

imóvel e sim à pessoa, sendo propter personam, a qual contratou os 

serviços, portanto sendo devida a pessoa que anterior utilizou dos 

serviços e não a autora. Neste sentido, APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. fornecimento de energia elétrica. TROCA 

DE TITULARIDADE. Débito de responsabilidade de terceiro. Obrigação 

propter personam. Suspensão do serviço. Impossibilidade. O entendimento 

da jurisprudência desta Corte é no sentido de que a obrigação pelo 

consumo de energia elétrica não é propter rem, mas propter personam. Ou 

seja, o consumidor subsequente não responde pelos débitos anteriores de 

responsabilidade de terceiro que ocupava o imóvel. Mantida a sentença 

que declarou a inexigibilidade do débito cobrado da parte autora. - 

Suspensão do Fornecimento. Não se admite a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica quando os débitos são pretéritos. Negado seguimento 

ao apelo, por manifesta improcedência (artigo 557, “caput”, do CPC). 

(TJRS: Apelação Cível, Nº 70070919048, Terceira Câmara Cível, Relator 

Leonel Pires Ohlweiler, julgado em 26.09.2016 e publicado em 30.09.2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DE DÉBITO PENDENTE EM NOME DE 

TERCEIROS, PORQUANTO NÃO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO PROPTER 

REM, E SIM PROPTER PERSONAM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA 

DEMANDA MANTIDA. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO 

CONHECIMENTO. NÃO CONHECERAM DAS CONTRARRAZÔES E 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS: Apelação Cível Nº 

70053723607, Quarta Câmara Cível, Relatora Agathe Elsa Schmidt da 

Silva, julgado em 24.04.2013) Lado outro, no que concerne aos danos 

morais, verifica-se que no presente caso não houve inclusão do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, desse modo, não vislumbro, 

portanto, a configuração dos danos morais. Logo, não pode se dizer que a 

Requerente fora moralmente atingida, não se podendo falar de abalo, e, 

consequentemente indenização por dano moral. Assim, não é possível 

reconhecer que a consumidora tenha experimentado qualquer sentimento 

vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Sobre o 

assunto: EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. 

REFATURAMENTO. POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL 

AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é complexa e 

tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, 

se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, 

não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas 

para a realização da prova desejada. Preliminar não acolhida. A mera 

cobrança de faturas acima da média de consumo, sem a suspensão do 

fornecimento em razão da inadimplência, ou prova de que a consumidora 

tentou resolver o problema administrativamente, não são fatos suficientes 

para gerar o dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral 

passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal 

e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações 

que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. (TJMT: Recurso 

Inominado PJe 8010078-24.2017.8.11.0038, Relator Valmir Alaercio dos 

Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 10.05.2018, publicado no DJE 

11.05.2018) No mais, cabe mencionar que a Requerida cumpriu a liminar 

imposta no Id. 22496636 e procedeu com a obrigação lhe imposta, Id. 

24185211, instalando o cavalete e hidrômetro, sob matrícula 5488158-7, 

no endereço Rua Papa João Paulo II, n° 534, no Bairro Sol Nascente, neste 

município, em nome da autora. Quanto a alegação de litigância de má-fé, 

não vislumbro ao presente caso as hipóteses dos artigos 80 e seguintes 

do NCPC. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados pela parte 

Requerente em face da parte Requerida, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do NCPC, para que a REQUERIDA: a) PROCEDA com a efetivação da 

TRANSFERÊNCIA da TITULARIDADE/ligação do hidrômetro e cavalete, para 

o nome da autora, porém como já constou dos autos no cumprimento da 

liminar que a Requerida procedeu com a instalação do cavalete e 

hidrômetro, sob matrícula 5488158-7, no endereço Rua Papa João Paulo II, 

n° 534, no Bairro Sol Nascente, neste município, em nome da autora, 

sendo assim torno em definitivo a liminar concedida, Id. 22496636; b) 

MANTENHO em definitivo a liminar concedida no Id. 22496636. Outrossim, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, uma vez que a dívida 

se encontra em nome de terceira pessoa estranha a lide, conforme 

comprovante de faturas em anexo aos autos, id. 24542187. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-05.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000104-05.2017.8.11.0096. TESTEMUNHA: MARIA APARECIDA DA SILA 

TESTEMUNHA: A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 27069071 e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 

27397692. Da preliminar. De ilegitimidade passiva. Cumpre mencionar que 

em pesquisa ao site da Receita Federal – Ministério da Economia: 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Compr

ovante.asp Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Cidadão, 

Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Confira os dados 

de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 

providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. A informação sobre o 

porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 

JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.198.545/0001-78 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE 

ABERTURA 15/07/2002 NOME EMPRESARIAL A C DE ARAUJO MELO & 

CIA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OTICA E 

JOALHERIA CRISTALINA PORTE ME CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.83-1-01 - Comércio varejista de 

artigos de joalheria CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos 

de relojoaria CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - 

Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO AV GOVERNADOR JULIO 

CAMPOS NÚMERO 664 COMPLEMENTO SALA CEP 78.550-276 

BAIRRO/DISTRITO SETOR COMERCIAL MUNICÍPIO SINOP UF MT ENDEREÇO 

ELETRÔNICO forconti@forconti.com.br TELEFONE (66) 3531-4464 ENTE 

FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 MOTIVO DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO 

ESPECIAL ******** Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 

de dezembro de 2018. Emitido no dia 10/04/2020 às 11:54:55 (data e hora 

de Brasília). Página: 1/1 A empresa Requerida, consta como ativa na 

Receita Federal, através do CNPJ nº. 05.198.545/0001-78, desde a data 

da situação cadastral, sendo 03.11.2005. Observa-se que não há 

nenhuma baixa na referida empresa, e tendo a empresa ora Requerida, 

como nome fantasia “Ótica e Joalheria Cristalina” e como endereço 

eletrônico forconti@forconti.com.br, e endereço comercial situada na 

Avenida Governador Júlio Campos, nº. 664, na cidade de Sinop/MT e 

telefone (66) 3531-4464. Por outro lado, observa-se através de consulta 
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do CNPJ 09.228.569/0001-83 da empresa VL Dias e Cia Ltda., no site da 

R e c e i t a  F e d e r a l  –  M i n i s t é r i o  d a  E c o n o m i a : 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Compr

ovante.asp Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Cidadão, 

Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Confira os dados 

de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 

providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. A informação sobre o 

porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 

JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.228.569/0001-83 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE 

ABERTURA 30/11/2007 NOME EMPRESARIAL V. L. DIAS & CIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORNITURA PORTE 

ME CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

******** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - 

Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO ******** NÚMERO ******** 

COMPLEMENTO ******** CEP ******** BAIRRO/DISTRITO ******** MUNICÍPIO 

* * * * * * * *  U F  * * * * * * * *  E N D E R E Ç O  E L E T R Ô N I C O 

OTICACRISTALINAMT@HOTMAIL.COM TELEFONE (66) 3531-4464/ (66) 

3531-4553 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO 

CADASTRAL BAIXADA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA 

SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 

2018. Emitido no dia 10/04/2020 às 11:57:39 (data e hora de Brasília). 

Página: 1/1 Que a referida empresa VL Dias e Cia Ltda., possui o nome 

f a n t a s i a  “ F o r n i t u r a ”  e  t e n d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

oticacristalinamt@hotmail.com, e telefone (66) 3531-4464/ (66) 3531-4553, 

contudo não há endereço comercial, uma vez que a referida empresa 

encontra-se com sua situação cadastral baixada desde 11.09.2018. Logo, 

verifica-se através desses documentos extraídos do site da Receita 

Federal – Ministério da Economia, que apesar de terem nomes fantasias e 

nomes empresariais diferentes, ambas as empresas possuem correlação, 

uma vez que o telefone é o mesmo e o endereço eletrônico da empresa 

VL Dias e Cia Ltda., faz menção a óticas cristalina, mesmo nome fantasia 

da empresa AC de Araújo Melo & Cia Ltda.-ME, a qual permanece ativa em 

suas atividades. Ademais, no extrato da CDL Colíder, consulta de balcão, 

anexado aos autos Id. 10655911, consta como credor a empresa Ótica 

Cristalina, endereço de origem CDL Sinop/MT, e na pesquisa através do 

CNPJ da empresa AC de Araújo Melo & Cia Ltda.-ME, demonstra que a 

empresa Requerida, possui o nome fantasia Ótica Cristalina. Dessa forma, 

entendo que a empresa Requerida, tem legitimidade passiva para figurar 

no polo passivo da presente ação, vez que não comprovou nos autos ter 

dado baixa em sua situação cadastral perante a Receita Federal. Sendo 

assim, deixo de acolher a preliminar suscitada, e, não havendo mais 

preliminares, passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização de danos morais com pedido de 

tutela antecipada “inaudita altera pars”, proposta por Maria Aparecida da 

Silva em desfavor de Ótica Cristalina (Ótica e Joalheria Cristalina – A.C. de 

Araújo Melo & Cia Ltda.-ME), CNPJ nº. 05.198.545/0001-78, já qualificadas 

nos presentes autos. Notícia que realizou compras na empresa Requerida, 

parcelada em 04 (quatro) vezes de R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito 

reais), contudo, alega que pagou os boletos antes de seus vencimentos, 

conforme comprovantes de pagamento anexos, 10655822/10655833, no 

entanto foi surpreendida ao realizar uma consulta ao SCPC, com o seu 

nome e CPF restritos em 12.06.2017 no valor de R$ 912,00 (novecentos e 

doze reais), referente ao contrato 017404. E, para comprovar anexa o 

extrato de consulta de balcão emitido pela CDL Colider/MT em 03.08.2017, 

Id. 10655911. Aduz que diante dessa arbitrariedade não lhe restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou documentos com 

a exordial. Liminar deferida, Id. 10992229, com a finalidade da Requerida 

“promova a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes 

SPC/SERASA até ulterior deliberação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação desta decisão. Para o caso de descumprimento desta 

decisão, fixo multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)”. 

Realizada audiência de conciliação em 29.11.2019 – Id. 26698204, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 2706907, a Requerida contesta em preliminar pela ilegitimidade passiva. 

E, no mérito contesta pela ausência de comprovação de pagamento de 

todas as parcelas, uma vez que os recibos estão completamente 

apagados, ainda contesta os recibos anexados aos Ids. 10655822 e 

10655907 para os Id. 10655833, em razão da diferença de tempo entre os 

recibos. Contesta mais, pela ausência de prova do dano moral, e do valor 

dos danos morais, vez que autora não demonstra quais danos 

extrapatrimoniais teria sofrido, e ao final pela improcedência da ação. Por 

sua vez, a autora em suma impugnou a contestação, Id. 27397692, ao fato 

que quitou todos seus débitos de forma justa e correta, e ao final pela 

procedência da ação. Pois bem, é certo que compete a autora provar o 

fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte 

autora, comprova nos autos que realizou o pagamento de suas compras 

feitas perante a empresa Requerida, bem como que a inclusão feita foi 

posterior ao pagamento das parcelas, conforme verifica-se dos 

comprovantes de pagamentos, Ids. 10655822/10655833 e do extrato 

anexo aos autos, Id. 10655911. Logo, percebe-se que a autora quitou 

seus boletos antes de ter seu nome restrito no cadastro de inadimplentes. 

Dessa forma, provando-se que pagou suas contas e mesmo assim teve 

negativado o seu nome e CPF, conforme bem observa-se do extrato 

anexo aos autos, Id. 10655911, por conseguinte, demonstrando os fatos 

constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Ao contrário da 

Requerida, que apenas anexou aos autos os contratos referentes as 

alterações contratuais, Id. 27069080/27069081, sem anexar nenhum 

documento que justifique os motivos da inclusão do nome da autora no rol 

de inadimplentes, por falta de quitação das prestações, logo deixando de 

provar os fatos modificativos; impeditivos e extintivos do referido direito da 

autora, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa maneira, não há dúvida de que 

a conduta da Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Requerente teve o seu crédito abalado, por uma dívida já paga. Dessa 

forma, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Posto isso, desnecessárias considerações outras, nos termos do art. 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação para: I – DECLARAR a inexigibilidade do débito inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida no valor de R$ 912,00 

(novecentos e doze reais), referente ao contrato 017404, conforme 

consta do extrato, Id. 10655911; II – CONDENAR a Requerida a indenizar a 

Requerente pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso; e III – MANTER a liminar concedida no Id. 10992229. Intime-se a 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome e CPF da Requerente do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de aplicação 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. 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. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-03.2015.8.11.0096
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Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE LIMA MEDEIROS 01340617137 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA VIEIRA MATIAS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010040-03.2015.8.11.0096. REQUERENTE: JAQUELINE DE LIMA 

MEDEIROS 01340617137 REQUERIDO: RAIMUNDA VIEIRA MATIAS DO 

NASCIMENTO 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 Requerida 

apresentou contestação, id. 5711243, no entanto não houve impugnação. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Reclamação, proposta por Jaqueline de 

Lima Medeiros em desfavor de Raimunda Vieira Matias do Nascimento, já 

qualificadas nos autos. Aduz na inicial que é credora da Requerida desde 

novembro de 2014 na importância de R$ 803,92 (oitocentos e três reais e 

noventa e dois centavos), sem juros ou acréscimos legais, referente a 

venda de produtos alimentícios e outros que comercializa em seu 

estabelecimento comercial, conforme notas anexas, Id. 5711213. Afirma 

que por não ter recebido os valores, não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente ação. Na audiência de conciliação realizada em 

25.11.2015 – Id. 5711233, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa a Requerida, Id. 5711243, contesta que não reconhece 

todas as notas no valor de R$ 803,92 (oitocentos e três reais e noventa e 

dois centavos), e sim as notas nos valores de R$ 77,50 (setenta e sete 

reais e cinquenta centavos), referente as notas nos valores de R$ 15,25; 

R$ 19,00; R$ 22,25 e R$ 21,00, das quais estão assinadas, 

desconhecendo as demais onde não consta sua assinatura. Ao final 

contesta que seja julgado parcialmente procedente a ação para condenar 

a Requerida a pagar o valor de R$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta 

centavos), das quais as notas foram efetivamente realizadas pela 

Requerida. Não houve impugnação da contestação, apesar da autora ter 

sido intimada para apresentar sua manifestação, conforme consta 

certificado nos autos pelo Oficial de Justiça, Id. 17853578. Ressalta-se, 

que dos documentos juntados pela parte Requerida em sua contestação, a 

Requerente tinha o prazo de 10 (dez) dias para impugna-los, conforme 

consta do r. despacho, Id. 5711271, 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. ” Pois muito bem. Diante da 

confissão da Requerida que deve a autora tão somente a importância de 

R$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme consta 

em sua defesa, Id. 5711243, bem como tendo em vista que a autora não 

se opôs diante da confissão da Requerida, apesar de ter sido intimada a 

se manifestar, conforme certificado nos autos, Id. 17853578. Portanto, por 

não haver oposição por parte da autora, e haja vista que a Requerida 

reconhece que deve a autora o valor de R$ 77,50 (setenta e sete reais e 

cinquenta centavos), tenho por bem que autora faz jus ao pagamento do 

débito, tão somente pela importância reconhecida pela Requerida. Diante 

disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente o valor de R$ 

77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos), atualizados com juros 

de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-52.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000021-52.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MAGAZINE CAMILA COMERCIO 

VAREJISTA LTDA - EPP EXECUTADO: NATALINO FERNANDES DOS 

SANTOS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

execução de quantia certa contra devedor solvente ajuizada por Magazine 

Camila Comércio Varejista Ltda.-EPP neste ato representada por Valdecir 

Pieretto em face de Natalino Fernandes dos Santos, já qualificados nos 

autos. Aduz na inicial que é credor do Requerido na importância de 03 

parcelas no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais), valor do qual está 

representado pela nota promissória, anexa, Id. 12097367, não recebida 

pelo credor. Assevera que tentou resolver de forma amigável, no entanto 

não obteve êxito e não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Realizada audiência de conciliação em 04.11.2019 – Id. 

25742045, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Ato contínuo, as partes se manifestaram nos autos, juntando o 

acordo extrajudicial firmado, do qual o Requerido se comprometeu a pagar 

o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), divididos em 10 (dez) parcelas 

de R$ 90,00 (noventa reais), sendo a primeira parcela paga até o dia 

07.11.2019 e as demais parcelas serão pagas todo o dia 05 de cada mês 

subsequente, sendo pagas mediante deposito judicial, conforme 

verifica-se da petição do acordo, anexa aos autos, Id. 25927523. Por sua 

vez, consta dos autos que o Requerido, vem cumprindo com o acordo 

extrajudicial, realizando o pagamento das parcelas mediante deposito 

judicial, conforme verifica-se que o mesmo já pagou por 05 parcelas, das 

quais estão anexas aos autos, Id. 26349385/30156730. Compulsando os 

autos constato que de fato a parte autora informou a este juízo que 

realizou acordo extrajudicial com o Requerido do qual reconheceu da 

dívida no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), bem como pagará em 10 

(dez) parcelas de R$ 90,00 (noventa reais), por mês, sendo a primeira 

paga a partir do dia 07.11.2019 e as demais todo o dia 05 de cada mês 

subsequente. Desta feita, considerando que houve acordo extrajudicial 

entre as partes, resta a este juízo a extinção do feito com resolução do 

mérito. Ante o exposto, e desnecessárias outras considerações, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, "a", do Novo Código de Processo Civil, uma vez que o 

acordo extrajudicial feito posteriormente ao ajuizamento da ação traduz-se 

em reconhecimento da procedência da demanda. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 

54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Outrossim, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de praxe. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-64.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA NUNES FERNANDES REVERSE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME (TESTEMUNHA)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000102-64.2019.8.11.0096. TESTEMUNHA: ISABELA NUNES FERNANDES 

REVERSE TESTEMUNHA: A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 27067685 e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 27413467. Da preliminar. De ilegitimidade 

passiva. Cumpre mencionar que em pesquisa ao site da Receita Federal – 

M i n i s t é r i o  d a  E c o n o m i a : 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Compr

ovante.asp Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Cidadão, 

Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Confira os dados 

de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 

providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. A informação sobre o 

porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 

JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.198.545/0001-78 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE 

ABERTURA 15/07/2002 NOME EMPRESARIAL A C DE ARAUJO MELO & 

CIA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OTICA E 

JOALHERIA CRISTALINA PORTE ME CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.83-1-01 - Comércio varejista de 

artigos de joalheria CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos 

de relojoaria CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - 

Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO AV GOVERNADOR JULIO 

CAMPOS NÚMERO 664 COMPLEMENTO SALA CEP 78.550-276 

BAIRRO/DISTRITO SETOR COMERCIAL MUNICÍPIO SINOP UF MT ENDEREÇO 

ELETRÔNICO forconti@forconti.com.br TELEFONE (66) 3531-4464 ENTE 

FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 MOTIVO DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO 

ESPECIAL ******** Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 

de dezembro de 2018. Emitido no dia 10/04/2020 às 11:54:55 (data e hora 

de Brasília). Página: 1/1 A empresa Requerida, consta como ativa na 

Receita Federal, através do CNPJ nº. 05.198.545/0001-78, desde a data 

da situação cadastral, sendo 03.11.2005. Observa-se que não há 

nenhuma baixa na referida empresa, e tendo a empresa ora Requerida, 

como nome fantasia “Ótica e Joalheria Cristalina” e como endereço 

eletrônico forconti@forconti.com.br, e endereço comercial situada na 

Avenida Governador Júlio Campos, nº. 664, na cidade de Sinop/MT e 

telefone (66) 3531-4464. Por outro lado, observa-se através de consulta 

do CNPJ 09.228.569/0001-83 da empresa VL Dias e Cia Ltda., no site da 

R e c e i t a  F e d e r a l  –  M i n i s t é r i o  d a  E c o n o m i a : 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Compr

ovante.asp Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Cidadão, 

Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Confira os dados 

de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 

providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. A informação sobre o 

porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 

JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.228.569/0001-83 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE 

ABERTURA 30/11/2007 NOME EMPRESARIAL V. L. DIAS & CIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORNITURA PORTE 

ME CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

******** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - 

Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO ******** NÚMERO ******** 

COMPLEMENTO ******** CEP ******** BAIRRO/DISTRITO ******** MUNICÍPIO 

* * * * * * * *  U F  * * * * * * * *  E N D E R E Ç O  E L E T R Ô N I C O 

OTICACRISTALINAMT@HOTMAIL.COM TELEFONE (66) 3531-4464/ (66) 

3531-4553 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO 

CADASTRAL BAIXADA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA 

SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 

2018. Emitido no dia 10/04/2020 às 11:57:39 (data e hora de Brasília). 

Página: 1/1 Que a referida empresa VL Dias e Cia Ltda., possui o nome 

f a n t a s i a  “ F o r n i t u r a ”  e  t e n d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

oticacristalinamt@hotmail.com, e telefone (66) 3531-4464/ (66) 3531-4553, 

contudo não há endereço comercial, uma vez que a referida empresa 

encontra-se com sua situação cadastral baixada desde 11.09.2018. Logo, 

verifica-se através desses documentos extraídos do site da Receita 

Federal – Ministério da Economia, que apesar de terem nomes fantasias e 

nomes empresariais diferentes, ambas as empresas possuem correlação, 

uma vez que o telefone é o mesmo e o endereço eletrônico da empresa 

VL Dias e Cia Ltda., faz menção a óticas cristalina, mesmo nome fantasia 

da empresa AC de Araújo Melo & Cia Ltda.-ME, a qual permanece ativa em 

suas atividades. Ademais, no extrato da CDL Colíder, consulta de balcão, 

anexado aos autos Id. 18566316, consta como credor a empresa Ótica 

Cristalina, endereço de origem CDL Sinop/MT, e na pesquisa através do 

CNPJ da empresa AC de Araújo Melo & Cia Ltda.-ME, demonstra que a 

empresa Requerida, possui o nome fantasia Ótica Cristalina. Dessa forma, 

entendo que a empresa Requerida, tem legitimidade passiva para figurar 

no polo passivo da presente ação, vez que não comprovou nos autos ter 

dado baixa em sua situação cadastral perante a Receita Federal. Sendo 

assim, deixo de acolher a preliminar suscitada, e, não havendo mais 

preliminares, passo a analisar o mérito. Trata-se de Declaratória de 

inexistência de débito c.c. pedido de indenização por dano moral c.c. 

pedido de tutela de urgência antecipada, proposta por Isabela Nunes 

Fernandes Reverse em desfavor de Ótica e Joalheria Cristalina (A.C. de 

Araújo Melo & Cia Ltda.-ME), CNPJ nº. 05.198.545/0001-78, já qualificadas 

nos presentes autos. Notícia que ao realizar suas compras no comercio 

local mediante crediário, foi surpreendida com a informação de que não 

poderia utilizar a forma de pagamento por meio de crediário, em razão da 

restrição lhe imposta em seu nome e CPF pela Requerida. Alega que não 

possui nenhum débito em aberto com a Requerida, pois o único negócio 

jurídico que realizou com a mesma já se encontra pago conforme 

comprovante em anexo. No entanto, teve o seu nome e CPF restritos no 

valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) e incluídos em 

12.06.2017, no cadastro de inadimplentes. E, para comprovar anexa o 

extrato de consulta de balcão emitido pela CDL Colider/MT em 12.03.2019, 

Id. 18566316. Aduz que diante dessa arbitrariedade não lhe restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou documentos com 

a exordial. Liminar deferida, Id. 20170934, com a finalidade de “determinar 

que a Requerida exclua e abstenha de incluir o nome da parte requerente 

dos cadastros de proteção ao crédito descritos no Id. 18566316, devendo 

a providência ser informada a este juízo, em 05 dias, sob pena ser 

aplicada astreintes”. Realizada audiência de conciliação em 29.11.2019 – 

Id. 26698195, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa, Id. 27067685, a Requerida contesta em preliminar pela 

ilegitimidade passiva. E, no mérito contesta pela ausência de prova do 

dano moral, e do valor dos danos morais, vez que autora não demonstra 

quais danos extrapatrimoniais teria sofrido, e ao final pela improcedência 

da ação. Por sua vez, a autora em suma impugnou a contestação, Id. 

27413467, ao fato que quitou o débito com a Requerida, e ainda reiterou 

os pedidos da peça de ingresso pela procedência da ação. Pois bem, é 

certo que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 

373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Em análise ao conjunto 

probatório, observa-se que a parte autora, comprova nos autos que 

realizou o pagamento de suas compras feitas perante a empresa 

Requerida, bem como que a inclusão feita foi posterior ao pagamento das 

parcelas, as quais venceram em 10.12.2016; 10.01.2017; 10.02.2017 e 

10.03.2017 e sendo pagas em 10.12.2016; 06.01.2017; 09.02.2017 e 

10.03.2017, respectivamente, conforme verifica-se dos comprovantes de 

pagamentos, Id. 18566318, no entanto teve o seu nome restrito em 

12.06.2017, conforme extrato anexo aos autos, Id. 18566316. Logo, 

percebe-se que a autora quitou seus boletos antes de ter seu nome 

restrito no cadastro de inadimplentes. Dessa forma, provando-se que 

pagou suas contas e mesmo assim teve negativado o seu nome e CPF, 
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conforme bem observa-se do extrato anexo aos autos, Id. 18566316, por 

conseguinte, demonstrando os fatos constitutivos do seu direito, artigo 

373, inciso I do NCPC. Ao contrário da Requerida, que apenas anexou aos 

autos os contratos referentes as alterações contratuais, Id. 

27067690/27069042, sem anexar nenhum documento que justifique os 

motivos da inclusão do nome da autora no rol de inadimplentes, por falta 

de quitação das prestações. Assim, deixando de provar os fatos 

modificativos; impeditivos e extintivos do referido direito da autora, artigo 

373, inciso II do NCPC. Dessa maneira, não há dúvida de que a conduta da 

Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente teve 

o seu crédito abalado, por uma dívida já paga. Portanto, 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 se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Posto isso, desnecessárias considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: I – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida no valor 

de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), referente ao contrato 

17405, conforme consta do extrato, Id. 18566316; II – CONDENAR a 

Requerida a indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso; e III – MANTER a liminar concedida no Id. 

20170934. Intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome e CPF da Requerente do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 

523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela 

Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 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. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57426 Nr: 1307-95.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Maximo Camposano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992, Saulo Campos Viana - OAB:190084-MG

 (...) Analisando o feito, verifico que a situação de risco que originou o 

presente procedimento não mais existe atualmente, sendo que a ofendida 

compareceu espontaneamente em Cartório e manifestou expressamente 

que não possui interesse na manutenção das medidas protetivas.Além 

disso, nos autos 57359, ref. 26, na data de 23/08/2018, já houve sentença 

EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por falta de 

interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, a qual transitou em julgado na data de 24/10/2018, sendo 

os autos arquivados no dia 16/11/2018. Assim, ARQUIVE-SE o feito de 

MEDIDAS PROTETIVAS dando baixa nos relatórios. DA NOMEAÇÃO DO 

ADVOGADO DATIVODiante da certidão nos autos de que o advogado 

dativo nomeado em ref.57, deixou transcorrer o prazo para apresentar 

resposta à acusação, conforme certidão de ref. 62, revogo sua nomeação 

e NOMEIO o (a) Advogado, Dr. SAULO CAMPOS VIANA, – OAB/MG 

190084 para promover a defesa dos interesse da parte (WEMERSON 

MAXIMO CAMPOSANO), deixo para fixar os honorários advocatícios 

quando do Trânsito em Julgado da Sentença.(...).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, principalmente para que apresente 

resposta à acusação. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1125-80.2016.811.0027

 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: Jose Dias dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamirce Moreira da Paz dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O, DENISE RODEGUER - OAB:291039

 REVOGO a nomeação do Dr. Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 24.727/O, para patrocinar os interesses da parte 

requerida (ref. 34) e NOMEIO o (a) Advogada dativa, Dra. Denise 

Rodeguer, OAB 15.121-A/MT para promover a defesa dos interesses da 

parte requerida Dinamirce Moreira da Paz dos Reis. FIXO os honorários 

advocatícios em 03 (três) URHs a favor da advogada dativa.Por 

conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o múnus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 

termos dos § 1º e 4º do mencionado (...) Após o trânsito em julgado, 

expeça-se certidão em favor dos Defensores Dativos, 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.CADASTRE-SE a advogada dativa no 

Sistema Apolo para acessos aos autos e futuras intimações.INTIME-SE a 

parte requerida para que, apresente a contestação, no prazo legal. 

Decorrido o prazo sem manifestação, determino a remoção da advogada 

dativa no presente feito, devendo a Sra. Gestora Judiciária nomear 

outro(a) advogado(a) dativo(a) cadastrado nesta comarca para no prazo 

legal patrocinar a parte requerida.Apresentada a contestação, INTIME-SE a 

parte autora para impugná-la no prazo legal. Após, remetam-se os autos 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE. Expedindo o necessário.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50403 Nr: 1775-93.2017.811.0027

 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: MARCELO MALDONADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA MARIA FERREIRA MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 DECIDO.Sem delongas, verifica-se através das informações constantes 

nos autos, que por diversas vezes houve a tentativa de intimação da parte 

autora para comparecer à audiência de conciliação, inclusive havendo 

contato telefônico entre a Oficial de Justiça e o autor, contudo, o mesmo 

se manteve inerte.Cumpre ressaltar, que conforme artigo 274 do Código 

de Processo Civil cabe à parte autora a atualização de seu endereço, 

vejamos: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.Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 

Ademais, o artigo 485 do Código de Processo Civil, aduz: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;Diante disso, considerando o 

abandono da causa, DECLARO EXTINTA a presente ação, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.Em 

razão da nomeação do advogado dativo, nomeado nestes autos à fl. 32, 

através da Certidão 45/2017, ARBITRO em favor do causídico 02 (duas) 

URH’s. EXPEÇA-SE a respectiva Certidão. Sem custas, diante da 

gratuidade judiciária.Decorrido o prazo para eventual recurso, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias, após, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Itiquira/MT, 06 de abril de 

2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 55379 Nr: 349-12.2018.811.0027

 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: JOYCE ROCHA DA SILVA ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR VIDAL COSTA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

alimentos, guarda e visitas, movida por JOYCE ROCHA DA SILVA 

ANSELMO e LAVÍNIA ROCHA VIDAL COSTA em face de IGOR VIDAL 

COSTA NASCIMENTO.

Consoante consta dos autos, mais especificamente da certidão de fl. 28, a 

parte autora manifestou que não tem mais interesse na ação. Ademais, 

mesmo devidamente intimada, não compareceu à audiência agendada (fl. 

33).

É o relatório.

DECIDO.

 Consta da certidão de fl. 28 que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito.

Vislumbro que não houve o oferecimento de contestação pelo requerido, 

não havendo, assim, óbice para a extinção da ação, consoante o §4º do 

art. 485 do CPC.

Assim, nos termos do art. 485, inciso VIII, e § 5º do Código de Processo 

Civil, homologo, por sentença, a desistência da ação, para que surtam 

seus efeitos legais e, assim, declaro extinto o processo sem julgamento do 

mérito.

Considerando que houve nomeação de defensor dativo para defender os 

interesses da parte autora, arbitro os honorários advocatícios em favor do 

mesmo em 04 URH.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

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

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

Itiquira/MT, 08 de abril de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 56153 Nr: 716-36.2018.811.0027

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

AÇÃO MONITÓRIA e converto em título executivo judicial o débito 

representado na cédula rural pignoratícia (n. 40/01795-8), anexa a inicial, 

no valor de R$ 122.306,12 (cento e vinte e dois mil, trezentos e seis reais 

e doze centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices 

do INPC a partir do ajuizamento/distribuição da ação que se deu em 

22/03/2018, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação ocorrida em 19/12/2018.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, este último no montante de 10% do 

valor da causa.Prossiga-se na presente ação, em forma de feito executivo 

(artigo 701, § 8° do CPC/2015).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Itiquira/MT, 08 de abril de 2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 4169-39.2018.811.0027

 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: SAMARA MARTINS CESAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELE ANICÉSIO DE OLIVEIRA 

CAJANGO - OAB:23936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tenho que a mesma 

se confunde com o mérito, tendo em vista que o requerido confirma que 

fez o acompanhamento médico da requerente, contudo o mesmo teria sido 

prestado da forma adequada, de modo que postergo sua análise para o 

momento de prolação da sentença.

Ainda, com relação à alegada intempestividade da contestação, a tese não 

prospera, eis que conforme certidão de ref. 23, restou certificada a 

tempestividade da referida peça e, portanto, inaplicável a suscitada 

revelia.

Inexistindo outras questões preliminares arguidas ou que devam ser 

conhecidas de ofício, dou por saneado o processo.

Tem-se que a controvérsia fática restringe-se aos seguintes pontos: a) 

culpa pelo agravamento de saúde da requerente em sua gestação, 

levando ao sofrimento fetal; b) ocorrência e extensão dos danos 

materiais; c) ocorrência e extensão dos danos morais.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ao 

passo que compete ao requerido demonstrar fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito invocado na petição inicial.

INTIMEM-SE as partes para especificarem, no prazo de 10 dias, as provas 

que pretendem produzir em Juízo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 INTIMEM-SE.

Itiquira/MT, 08 de abril de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 901-40.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel Silva de Lima, Cicero dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 (...) .O denunciado Cícero dos Santos Silva foi colocado em liberdade em 

20/02/2020 por força de decisão nestes autos.Já o denunciado Maciel 

Silva de Lima encontra-se em cumprimento de prisão preventiva desde o 

dia 17/05/2019.Decido.Passo à análise periódica da custódia cautelar do 

segregado Maciel Silva de Lima, introduzida no artigo 316, parágrafo 

único, do CPP, por meio da Lei n. 13.964/2019.Mantenho a prisão 

preventiva do denunciado em questão, uma vez que NÃO há excesso de 

prazo de segregação cautelar.Ademais, verifico que o crime praticado 

pelo réu é bastante grave, porque se trata de roubo na modalidade 

majorada, revelando perigo para a manutenção da ordem pública, acaso 

seja posto em liberdade. Ademais, o réu já responde à Ação Penal por 

latrocínio, crimes de tortura e roubo majorado, evidenciando sua inclinação 

para a prática criminosa mediante violência.Diante disto, é provável que 

uma vez solto, volte a delinquir, o que gera um risco social, pelo que se 

impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a 

coletividade contra novas ações ilícitas. Assim, imprescindível a 

segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública e evitar a 

reiteração criminosa.Ainda, inquestionável o temor social causado pelos 

fatos imputados ao denunciado, já que se trata de crime grave, 

utilizando-se de grave ameaça, de modo que mantenho a prisão 

preventiva do denunciado, precipuamente por estarem presentes indícios 

suficientes de autoria e materialidade, considerando o reconhecimento 

feito pela vítima, que foi categórica ao afirmar que Maciel Silva de Lima 

trata-se da pessoa que praticou o roubo em sua propriedade.Assim 

sendo, verifico a inexistência de fatos novos que pudessem convalidar a 

concessão de liberdade provisória ao denunciado, de modo que ainda 

subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e pelos mesmos 

fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar do 

denunciado, a mantenho.Em tempo, à Secretaria para que requisite 

informações quanto ao cumprimento da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 56822 Nr: 1026-42.2018.811.0027

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de embargos à execução fiscal proposta pelo Banco do Brasil 

AS em face do exequente.

A execução fiscal foi extinta pelo pagamento.

É o relatório. Decido.

Considerando a quitação do débito, JULGO EXTINTO OS PRESENTES 

EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda do objeto.

 Desnecessário o transcurso de prazo, publique-se, expeçam-se as 

intimações e arquivem-se imediatamente os autos, que poderão ser 

desarquivados sem custas durante o prazo recursal, se necessário. 

Custas pelo embargante, caso tenha havido defesa da parte contrária. 

Caso necessária a cobrança, remeter à Central de Arquivamentos.

 Itiquira/MT 27 de abril de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-51.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO JOSE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Dados do Processo: Processo: 1000063-51.2017.8.11.0027; Valor causa: 

R$ 14.878,97; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: RINALDO JOSE DE 

PAULA. Parte Ré: REQUERIDO: MAFRO TRANSPORTES LTDA. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

31/10/2017, às 08h30min, no Edifício do Fórum, sito no endereço: SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA 

MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-51.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO JOSE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Número do Processo: 

1000063-51.2017.8.11.0027 Polo Ativo: RINALDO JOSE DE PAULA Polo 

Passivo: MAFRO TRANSPORTES LTDA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, e 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Cobrança cumulada com indenização por danos morais, proposta 

pelo Promovente em face da Promovida, todos devidamente qualificados 

nos autos. Requereu a parte Promovente a condenação da parte 

Promovida ao pagamento da quantia de R$ 9.878,97 (nove mil, oitocentos e 

setenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente à estadia do 

caminhão que ficou aguardando liberação/descarga do dia 26/06/2017 das 

11h30m até o dia 04/07/2017 às 14h43m, totalizando 196 horas parada 

com o caminhão; Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta 

restou inexitosa em razão de ausência de acordo entre as partes. 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar, antes de adentrar ao 

mérito, passo a análise das preliminares arguidas em contestação. – 

PRELIMIARES 1 - INCOMPETENCIA TERRITORIAL E RATIONE LOCI Rejeito 
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as preliminares arguidas, tendo em vista que, a Lei n. 9.099/95 em seu 

artigo 4º, III, prevê a possibilidade do Autor ajuizar ação na Comarca onde 

reside, ou no local do fato, no caso, Terminal Itiquira S/A, localizado no 

município de Itiquira-MT. Ademais, a Promovida possui filial localizada na 

BR 163, Km 10, Zona Rural de Itiquira, anexo ao Posto Roma, fazendo 

incidir a regra contida no artigo supra, inciso I. Quanto a nulidade relativa 

por incompetência ratione loci, a Promovida não trouxe aos autos Contrato 

contendo Cláusula de foro de eleição, conforme determina o artigo 63, §1 

do CPC. 3 - DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia, tendo em vista que, em 

análise da documentação constante aos autos se conclui que não há 

necessidade de prova pericial. 3 – ILEGITIMIDADE PASSIVA A preliminar 

arguida merece ser rejeitada, visto que, no presente caso, o contratante e 

o subcontratante dos serviços de transporte de cargas, assim como o 

cossignatário e o proprietário da carga, respondem solidariamente pelo 

pagamento do frete, bem como pela demora injustificada no 

descarregamento da carga, conforme previsão no art. 5-A, § 2º da Lei nº 

11.442/2007. Em entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGA. ESTADIA 

PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA DO VEÍCULO QUE DEVE SER 

PAGO AO AUTOR. VALORES DE DIÁRIA CUJO PAGAMENTO DEVE 

OCORRER NOS TERMOS DO ARTIGO 11, § 5º, DA LEI Nº 11.422/2007. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Inicialmente, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da ré Heinz, uma vez que a responsabilidade é 

solidária entre os réus. A teor do artigo 5-A § 2º da Lei n.º 11.442/2007, o 

contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de 

cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são 

solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste 

artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. In 

casu, verifica-se que o autor é transportador autônomo, que foi 

contratado pela Tim Transportes de Cargas Ltda., para realizar o 

transporte da carga pertencente a Heinz, ora recorrente, com destino a 

Marajó Comércio de Transportes Ltda. Resta certo que a recorrente atuou 

como subcontratante do requerido, uma vez que contratou a Tim 

Transportes de Cargas para realizar transporte de sua mercadoria. Assim, 

tem-se que a ré é detém legitimidade passiva para responder pelos danos 

causados, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face das 

demais empresas. Ademais, o argumento de que não configura mais como 

proprietária da carga, vez que vendeu sua mercadoria para Marajó 

Comércio de Transportes Ltda. não se sustenta, eis que até a entrega da 

carga é proprietária responsável. É inconteste que o reclamante, durante o 

cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu 

parado em razão da demora para autorização da descarga dos produtos 

fretados, sendo-lhe devido, portanto, o pagamento correspondente, nos 

termos da Lei n.º 11.442/2007. 7. 8. 9. 1. 2. Deste modo, é devido o 

pagamento das diárias na forma pretendida na inicial (R$ 1,38 por 

tonelada/hora após cinco horas da chegada do veículo para descarga) tal 

como decidiu o Juízo a quo, devendo ser mantida inalterada a 

condenação.(...). Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de 

Coniexpress s/a industrias alimentícias (Quero), julgar pelo (a) Com 

Resolução do Mérito ? Não-Provimento nos exatos termos do vot (TJPR-3ª 

Turma Recursal em Regime de Exceção. 0002706-22.2015.8.16.0191/0 ? 

Curitiba. Rel.: Renata Ribeiro Bau ? J. 19.10.2016). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 

CONTRATANTE E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

DESCARREGAMENTO. ATRASO DE DOIS DIAS ALÉM DO CONTRATADO. 

APLICABILIDADE DA LEI 11.442/07. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005966205, 

4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Gisele Anne 

Vieira de Azambuja. j. 01.04.2016, DJe 07.04.2016). Portanto, rejeito as 

preliminares arguidas pela Promovida em sede de contestação. Analisada 

as preliminares, passo ao exame do mérito da demanda e verifico que a 

pretensão da parte Promovente é parcialmente procedente, senão 

vejamos: MOTIVAÇÃO Alega o Promovente que foi contratado pela 

Promovida na data de 26/06/2017 para transporte de milho em grãos, 

sendo o produto coletado na remetente Glencore Importadora e 

exportadora S.A, com origem da prestação na Cidade de Itiquira/MT. 

Sustenta que após realizado todo procedimento de carregamento e devida 

liberação, o Promovente se dirigiu ao destino ora contratado para que 

pudesse realizar a descarga do produto, chegando com o caminhão no 

local no dia 26/06/2017 às 11h30min, dando publicidade à destinatária que 

aguardava autorização/liberação de descarga. Argumenta que só houve 

liberação para descarga do caminhão no dia 04/07/2017 às 14h 43m, 

conforme comprovante/ticket de liberação/descarga confeccionado pela 

destinatária, assinado e carimbado. Pois bem, versa a demanda sobre 

contrato de transporte rodoviário de carga, nos termos da Lei 

11.442/2007, mais especificamente no § 5º do artigo 11, que assim dispõe: 

“O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte 

Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do 

veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador 

Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 

(um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. O 

Promovente trouxe aos documentos suficientes que comprovem o tempo 

permanecido para descarga acima do tolerável, cumprindo com a regra 

contida no artigo 373, I do CPC. Extrai-se ainda dos documentos 

colacionados à inicial, que a parte Promovente foi subcontratada pela 

Promovida para efetuar o transporte da carga, objeto do litígio. Dessa 

forma, resta comprovado nos autos a contratação do serviço pela 

Promovida, bem como o tempo dispendido pelo Promovente à espera da 

descarga de seu caminhão, sendo que, ultrapassou o limite estabelecido 

no artigo 11, §5º da Lei n.11.442/2007. Nesse sentido já proferiu a Turma 

Recursal Única de Mato Grosso: E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – 

INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO 

DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA - INCIDÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 - DIREITO À 

INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTADIA – CALCULO REALIZADO COM 

BASE NO PESO DO PRODUTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. Inicialmente, HOMOLOGO o pedido 

de desistência do Recurso apresentado pela Recorrente CAROLINE 

TRANSPORTE ME, de modo que passo a análise apenas do Recurso 

Inominado apresentado pela NOBLE BRASIL S/A. A preliminar de 

ilegitimidade passiva da parte reclamada também não merece acolhimento 

notadamente quando respondem solidariamente a fornecedora e 

compradora da carga pela demora no descarregamento do produto 

transportado. No caso em tela, o Juízo de piso entendeu pela parcial 

procedência do pedido, condenando a recorrente ao pagamento de 

indenização nos termos do art. 11, § 5º da Lei 11.442/07. 2 A sentença 

objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que 

observou corretamente o período de tempo em que o recorrido necessitou 

aguardar para o descarregamento da carga, aplicando valor da 

indenização corretamente, conforme cálculo apresentado. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 12045-54.2017.8.11.0003, 

120455420178110003/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Dessa forma, 

considerando o tempo de espera do Autor para o descarregamento do 

milho, bem como a quantidade de cada carga que estava transportando, 

necessária se faz a condenação da Promovida ao pagamento de estadias 

no valor de R$ 9.878,97 (nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e 

noventa e sete centavos), referente às horas paradas do dia 26/06/2017 

até o dia 04/07/2017, totalizando 196 (cento e noventa e seis) horas. 

Quanto à indenização por danos morais pleiteada, há de considerar que o 

tempo que o Promovente ficou parado, impossibilitado de efetuar novos 

frentes, lhe causou sentimentos que não se limita a mero aborrecimento. 

Verifico que diante das situações expostas, constato que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da parte 

Promovida ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos 

pela parte Promovente, 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 
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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 preconiza a jurisprudência do STF: "(...) o valor da indenização há 

de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre 

as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar 

uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal 

perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, 

segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma 

heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da 

personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não 

suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de 

mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar 

Peluso, j. em 28/11/2006). Assim, por todo o período em que o Promovente 

ficou parado com seu caminhão, à disposição da Promovida para a 

descarga, considero como forma de indenização pelos danos morais 

sofridos, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Por fim, não observo a ocorrência da litigância 

de má-fé, vez que a parte Promovente exerceu seu direito de ação, e não 

restou comprovada qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao 

dever de lealdade, motivo pelo qual julgo improcedente o pedido de 

condenação do Promovente em litigância de má fé. DISPOSITIVO. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, o que faço com resolução do mérito, 

com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, para: a) REJEITAR as preliminares arguidas em contestação; b) 

CONDENAR a Promovida a pagar ao Promovente o valor de 9.878,97 (nove 

mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente 

à estadia do caminhão que ficou aguardando descarga do dia 26/06/2017 

até o dia 04/07/2017, totalizando 191 (cento e noventa e uma) horas, 

corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, contados do evento danoso c) CONDENAR a parte Promovida a 

pagar à parte Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor - INPC a partir da publicação desta 

decisão (Súmula 362 do STJ), com acréscimo de juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação; d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação do Promovente em litigância de má fé; e) Transitado 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). d) 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 do presente feito. 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, 18 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-32.2013.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO FIDELIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REQUERIDO)

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

8010037-32.2013.8.11.0027. Vistos. Intime-se a parte autora, através de 

seus novos procuradores (ID 18852694), para que no prazo de 05 (cinco) 

dias requeira o que for de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itiquira/MT, 05de dezembro de 2019. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-87.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES MARIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

1000026-87.2018.8.11.0027. REQUERENTE: CLEUDES MARIO ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Intime-se a parte reclamante para a 

impugnação no prazo de 05 dias. Após, remetam-se os autos à Juíza 

Leiga para a prolação da sentença. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para a homologação. ITIQUIRA, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 14/2020-DF

O Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que o servidor Joylis Soares, matrícula 21631, designado 

Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da Vara Única, irá usufruir 5 

dias de folga compensatória, no período de 04 a 08/05/2020.

RESOLVE:

DESIGNAR Danielle De La Fuente Goltara Gil, matrícula 32585, Analista 

Judiciária PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da Vara Única, no período de 04 a 08/05/2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Jauru-MT, 28 de abril de 2020.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-49.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000656-49.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JOSE 

CARDOSO FILHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário proposto por JOSÉ CARDOSO FILHO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. A 

natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por isso, 

nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no 
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CRM-MT n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 

601, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 

9 8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Consigno que a parte autora já apresentou quesitos conforme ID 

28675410 – pág. 2. Todavia, considerando que a parte requerida não 

apresentou quesitos, intime-se a parte requerida para apresentação dos 

quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias. A autarquia deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, 

do CPC. Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local, devendo a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute 

importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). Realizada a perícia, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. 

Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 24 de abril de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000596-76.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JAURU DESPACHO Processo: 1000596-76.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

MARIA DAS GRACAS ROCHA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário – Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez Permanente proposto por MARIA DAS GRAÇAS ROCHA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas 

no feito. A natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por 

isso, nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no 

CRM n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 601, 

BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 9 

8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte requerida já foram apresentados conforme 

ID 25018422, diante disso, intime-se a parte autora para apresentação dos 

quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JANES LAURA BENTO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000276-26.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JANES 

LAURA BENTO NEVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Concessão de Benefício Amparo 

Assistencial ao Deficiente-LOAS proposto por JAMES LAURA BENTO 

NEVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Partes qualificadas no feito. A natureza da demanda exige a realização de 

perícia médica, por isso, nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, 

médico inscrito no CRM n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. 

CARAVELAS, AP. 601, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 

78050-192, cel. (65) 9 8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que 

lhe foi atribuído independentemente de termo de compromisso. Intimem-se 

as partes para, na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá 

ser intimada nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte requerida já foram apresentados conforme 

ID 21449608, diante disso, intime-se a parte autora para apresentação dos 

quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-75.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SOARES MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000706-75.2019.8.11.0047. AUTOR(A): SILVANA 

SOARES MELO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença 

Previdenciário c/c Aposentadoria por Invalidez Integral proposto por 

SILVANA SOARES MELO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. A natureza da demanda exige 

a realização de perícia médica, por isso, nomeio o Dr. RODRIGO 

SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no CRM n. 7022, com endereço 

na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 601, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 9 8113-1481, o qual deverá cumprir 

o encargo que lhe foi atribuído independentemente de termo de 

compromisso. Intimem-se as partes para, na forma do art. 465, §1º, do 

CPC, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a 

autarquia demandada deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, do 

CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem 

como para que promova o agendamento, comunicando, desde logo, a data 

em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da 

Justiça Federal. Os quesitos da parte requerida já foram apresentados 

conforme ID 25452355, diante disso, intime-se a parte autora para 
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apresentação dos quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Agendada a data da 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a). Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 24 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RAMOS MENDONZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

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 JAURU 

DESPACHO Processo: 1000650-42.2019.8.11.0047. AUTOR(A): FABIO 

RAMOS MENDONZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Pedido de Auxílio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez proposto por FABIO RAMOS MENDOZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes 

qualificadas no feito. A natureza da demanda exige a realização de perícia 

médica, por isso, nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. 

CARAVELAS, AP. 601, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 

78050-192, cel. (65) 9 8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que 

lhe foi atribuído independentemente de termo de compromisso. Intimem-se 

as partes para, na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá 

ser intimada nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Consigno que a parte autora já apresentou quesitos conforme ID 

24041155 – págs. 9 e 10. Todavia, considerando que a parte requerida 

não apresentou quesitos, intime-se a parte requerida para apresentação 

dos quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias. A autarquia deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, 

do CPC. Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local, devendo a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute 

importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). Realizada a perícia, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. 

Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de abril de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-65.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

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 JAURU 

DESPACHO Processo: 1000448-65.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JOSE 

PEDRO DE MIRANDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez proposto por JOSE PEDRO DE MIRANDA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes 

qualificadas no feito. A natureza da demanda exige a realização de perícia 

médica, por isso, nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. 

CARAVELAS, AP. 601, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 

78050-192, cel. (65) 9 8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que 

lhe foi atribuído independentemente de termo de compromisso. Intimem-se 

as partes para, na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá 

ser intimada nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Consigno que a parte autora já apresentou quesitos conforme ID 

21442955 – págs. 9 e 10. Todavia, considerando que a parte requerida 

não apresentou quesitos, intime-se a parte requerida para apresentação 

dos quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias. A autarquia deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, 

do CPC. Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local, devendo a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute 

importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). Realizada a perícia, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. 

Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de abril de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-67.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA FERNANDES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

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 JAURU 

DESPACHO Processo: 1000810-67.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MILZA 

FERNANDES DE MELO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez proposto por MILZA FERNANDES DE MELO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes 

qualificadas no feito. A natureza da demanda exige a realização de perícia 

médica, por isso, nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico 

inscrito no CRM n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, 

AP. 601, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. 

(65) 9 8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte requerida já foram apresentados conforme 

ID 27689114, diante disso, intime-se a parte autora para apresentação dos 

quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-70.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON FRANCISCO SOARES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000038-70.2020.8.11.0047. AUTOR(A): 

VANILSON FRANCISCO SOARES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Restabelecimento de 

Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por VANILSON FRANCISCO SOARES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no 

feito. A natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por 

isso, nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no 

CRM n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 601, 

BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 9 

8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas partes 

(IDs 28459478 – págs. 14/15 e 29453950). Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-65.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARROSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000642-65.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARIA 

BARROSO DOS SANTOS REU: INSS Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio Doença proposta por 

MARIA BARROSO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. A natureza da 

demanda exige a realização de perícia médica, por isso, nomeio o Dr. 

RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no CRM n. 7022, com 

endereço na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 601, BAIRRO BOSQUE 

DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 9 8113-1481, o qual 

deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído independentemente de 

termo de compromisso. Intimem-se as partes para, na forma do art. 465, 

§1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que 

a autarquia demandada deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, 

do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, 

bem como para que promova o agendamento, comunicando, desde logo, a 

data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da 

Justiça Federal. Os quesitos da parte requerida já foram apresentados 

conforme ID 25452353, diante disso, intime-se a parte autora para 

apresentação dos quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Agendada a data da 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a). Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001956-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON MAYCON DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1001956-51.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

WELLITON MAYCON DE ARAUJO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Restabelecimentos de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela proposto por 

WELLINTON MAYCON DE ARAÚJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. A natureza da 

demanda exige a realização de perícia médica, por isso, nomeio o Dr. 

RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no CRM n. 7022, com 

endereço na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 601, BAIRRO BOSQUE 

DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 9 8113-1481, o qual 

deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído independentemente de 

termo de compromisso. Intimem-se as partes para, na forma do art. 465, 

§1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que 

a autarquia demandada deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, 

do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, 

bem como para que promova o agendamento, comunicando, desde logo, a 

data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da 

Justiça Federal. Os quesitos da parte requerida já foram apresentados 

conforme ID 27746212, diante disso, intime-se a parte autora para 

apresentação dos quesitos, na forma do art. 465, §1º, inciso III, do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Agendada a data da 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a). Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 1263-10.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILIO LORA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DECIDO.2.Com fundamento no art. 423, do CPP, defiro as oitivas em 

plenário das testemunhas requeridas pelo Ministério Público e pela defesa 

do acusado. Intimem-se.3.Designo o julgamento do réu EDÍLIO LORA DE 

O L I V E I R A  p a r a  o  d i a  _ _ 1 3  d e  a g o s t o  d e 

2 0 2 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à s 

__08:00______ horas, a ser realizado na Câmara Municipal de 

Vereadores desta Comarca de Marcelândia/MT. Solicite-se o espaço da 

Câmara Municipal. À Gestora Geral para que instale os equipamentos no 

local, com antecedência suficiente a evitar atrasos para o início do 

julgamento.4.Determino a Sra. Escrivã que 02 (dois) dias antes do 
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julgamento providencie cópias das peças processuais mencionadas no 

parágrafo único do art. 472, CPP.5.Ciência ao Ministério Público e a defesa 

do acusado.6.Intime-se o réu desta decisão, por edital.7.Intimem-se e 

d i l i g ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  M a r c e l â n d i a , 

________________________________ de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legalPresidente do

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 605-68.2016.811.0109

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial da busca e 

apreensão, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, confirmando-se definitivamente a liminar 

concedida aos autos às fls. 35/37, consolidando-se a posse dos veículos 

objetos da presente lide em mãos do credor fiduciário. Poderá, 

oportunamente, a parte autora vender o bem para pagamento de seu 

crédito, prestar contas e devolver eventual quantia que sobejar ao 

Requerido. Acrescento que pode ocorrer, a pedido, a compensação.Em 

razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios da 

parte adversa, tanto da ação principal como da reconvenção, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa principal, 

nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se.Marcelândia, 

___________________________ de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63273 Nr: 398-40.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 .Assim, INDEFIRO a produção antecipada de prova quanto aos policiais 

arrolados como testemunha na denúncia.Caso o acusado venha ser 

encontrado para responder pessoalmente a ação penal, será 

oportunizada a Defesa a possibilidade de que apresente o endereço 

atualizado da testemunha Ladia Rossini Parreira Rédua, caso queira.2.No 

mais, com fundamento no art. 366 do CPP, SUSPENDO O PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.Ademais, o tempo a ser observado 

para o reinício da contagem do prazo prescricional, será calculado pela 

pena máxima em abstrato para cada crime, seguindo as diretrizes do 

artigo 109 do Código Penal e conforme Súmula 415 do STJ.O réu foi 

denunciado como incurso no delito previsto no art. 155, §1° e 4°, inciso I, 

do Código Penal.Assim, tendo em vista que o máximo de pena aplicada ao 

crime, considerando a causa de aumento do §1° do artigo 155 do Código 

Penal, é de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, assim determino 

a suspensão do prazo prescricional pelo prazo de 16 (dezesseis) anos 

(art. 109, inciso II, CP), caso o processo não retome seu trâmite 

normal.3.Decorridos 16 (dezesseis) anos desta decisão, venham os autos 

conclusos para possíveis deliberações.4.CIÊNCIA ao Ministério Público. 

5.Não havendo manifestação pelo Parquet, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo e dê-se baixa no relatório estatístico mensal, por se tratar de feito 

incluso na Meta 2 do CNJ,6.Diligências necessárias.Marcelândia, 

_________________________ de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 66085 Nr: 790-43.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, 1ª figura c.c. 

art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de 

LUIZ FRANCISCO DA SILVA em relação ao fato apurado nos autos. Passo 

a analisar o pedido de quebra da fiança apresentado pelo Ministério 

Público. (...) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do Ministério Público 

para que decretada a quebra da fiança pelo acusado. Assim, com relação 

à fiança paga (fl. 21), no montante de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e 

oito reais), determino a sua devolução ao denunciado. Intime-o para 

informar conta bancária a ser levantado o valor, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, expeça-se alvará de levantamento. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente arquivem-se. 

Proceda a secretaria as comunicações previstas na CNGC. Marcelândia, 

_______________________________ de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67961 Nr: 257-50.2016.811.0109

 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 MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para, reconhecer parcialmente o débito originário 

da ação monitória, devendo ser retirado do cálculo os valores 

relacionados à cobrança do fundo de investimento “aplicação financeira 

aviso prévio”. Ante a sucumbência mínima da parte embargada, condeno a 

parte Autora ao pagamento das custas processuais e aos honorários 

advocatícios, os últimos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do artigo 85 do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte embargada para proceder ao 

recálculo do valor, no prazo de 15 (quinze) dias.Marcelândia, 

_____________________________ de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 71845 Nr: 627-92.2017.811.0109

 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: LOURDES MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVECI FELIZARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considero o requerido revel, porém deixo de aplicar os efeitos da 

revelia no presente caso. 3. Não há preliminares a serem saneadas.4. Fixo 

os seguintes pontos controvertidos, quanto à matéria fática: a) a 

comprovação da existência da união estável no período indicado na inicial; 

b) que as partes exerciam a posse nos 08 (oito) alqueires de terra 

(Assentamento Tupã) indicados pela parte autora, na constância da união 

estável;5. Defiro a produção de prova documental e oral, ressaltando que 

a prova documental consiste na entrega de qualquer documento que 

possa elucidar o fato controvertido pelas partes. 6. As partes ficam 

cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015).7. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia _______________14 de julho______________________de 

2020, às _____15:00____horas, oportunidade em que será colhido o 
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depoimento das testemunhas oportunamente arroladas.7.1 As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, 

sob pena de PRECLUSÃO.Insta destacar que cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação 

deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).A inércia do advogado 

no tocante à intimação da testemunha importa na desistência da inquirição 

(art. 455, § 3º, CPC).7.2 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas 

arroladas fora da comarca.7.3 Intimem-se, pessoalmente, as partes para 

comparecerem na data designada (art. 385, § 1º, CPC). 8. Intimem-se.9. 

D i l i g ê n c i a s  n e c e s s á r i a s . M a r c e l â n d i a , 

________________________________ de 20THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43475 Nr: 890-76.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Decorridos 20 (vinte) anos da decisão de fls. 86, venham conclusos para 

possíveis deliberações.3.Acerca do pedido de decretação de prisão 

preventiva, o Parquet argumenta que o réu evadiu-se do distrito da culpa, 

estando atualmente em lugar incerto e não sabido, o que autorizaria o 

decreto da prisão cautelar.Considerando-se que a custódia cautelar é 

medida excepcional, a prisão processual de um indivíduo só possui 

respaldo jurídico nas situações em que os valores tutelados pelo artigo 

312 do Código de Processo Penal, realmente, sofram risco de serem 

atingidos, o que, por certo, não é o caso.De acordo com o caput do artigo 

312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão 

preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, 

aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo 

que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) 

garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) 

garantia de aplicação da lei penal. Além dos requisitos e pressupostos 

acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos 

para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime 

doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 

(quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por 

sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena 

máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe 

é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de 

medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência 

doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa 

enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou 

quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve 

obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que 

seja viável a decretação da prisão preventiva.(...).Assim, INDEFIRO o 

pedido de prisão preventiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43111 Nr: 550-35.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Pires de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Autos n. 550-2007.811.0109 (Id. 43111)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Pascoal Pires de Aguiar.

Vistos.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 175. Verifica-se dos autos que já na 

primeira fase do processo foi decretada a revelia do acusado, tendo em 

vista que este não manteve seu endereço atualizado. Muito embora a 

tentativa do Parquet para que sua intimação pessoal fosse realizada, 

apresentando novo endereço, esta também foi infrutífera (fls. 163/174). 

Assim, determino a sua intimação da decisão de pronúncia por edital, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 420, § único do CPP.

2. Decorrido o prazo do Edital sem interposição de recurso, certificado o 

trânsito em julgado da sentença de pronúncia, na forma do art. 422, do 

CPP, intimem-se a defesa e o Ministério Público para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências.

3. Diligências necessárias.

 Marcelândia, __________________________ de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48884 Nr: 709-70.2010.811.0109

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON POLITANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6.097-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo, para o fim de 

INDEFERIR o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao Impugnado nos 

autos de ação de reintegração de posse sob n. 42-26. 2006.811.0109 

(código 41579) e, por conseguinte, DETERMINAR pagamento das custas 

processuais arbitradas na sentença dos mencionados autos.Após o 

trânsito em julgado desta decisão, extraiam-se cópias da sentença e 

acoste-se ao processo em apenso.Custas pelo Impugnado.Procedam-se 

as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado desta 

decisão, extraiam-se cópias da sentença e acoste-se ao processo 

principal.P.R.I .Marcelândia,  _________________________ de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63547 Nr: 628-82.2014.811.0109

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ VELLINI, 

IRANI SEISCENTO VELLINI, ELIZABETE VELLINI, ESPOLIO DE APARECIDA 

VELLINI DOMINGUES, EDVALDO DOMINGUES VELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, QUÉCELE DE CARLI - OAB:17.062-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:22147/O, JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6398/MT, 

PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - OAB:, Wellisonn Carlos Ceron 

Formigoni - OAB:27034

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, 

declarando a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.Condeno a 

parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 10 (dez) por cento sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.P.R.I.Após o 

trânsito em julgado, em não havendo requerimentos, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Marcelândia, _______________________________ de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63833 Nr: 853-05.2014.811.0109

 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: BANCO BRADESCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.Assim, sem maiores delongas, em análise dos autos, profiro juízo de 

retração, para revogar a sentença proferida à fl. 42, com fulcro no §7º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil.3.Analisando o feito, verifico que a 

certidão do Oficial de Justiça informou que o requerido faleceu por volta 

do ano de 2008. Assim, antes de prosseguir o feito, em que pese tenha 

sido determinada a suspensão dos autos à fl. 38 para inclusão dos 

herdeiros do requerido no polo passivo, caso tenha o requerido falecido, 

realmente, no ano de 2008, este seria parte ilegítima para figurar no polo 

passivo do processo, por já ter falecido antes mesmo da propositura da 

ação. Assim, caso seja esse o quadro posto nos autos, não é hipótese de 

suspensão do processo, mas sim de emenda a inicial, para figurar no polo 

passivo os herdeiros do falecido. 4.Em consulta a Internet nesta data, 

pude constatar a notícia de que o requerido faleceu em 22.04.2008, na 

cidade de Navegantes/SC. Assim, determino que seja oficiado ao Cartório 

de Registo de Pessoas da Cidade de Navegantes/SC para que junte aos 

autos a certidão de óbito em nome do requerido, Alceu Schenatto. Prazo: 

30 (trinta) dias. 5.Após, nos termos do artigo 329, inciso I do CPC, faculto 

a parte autora a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

em tal prazo alterar o polo passivo da presente ação, fazendo constar os 

herdeiros do requerido, falecido antes da propositura da ação, sob pena 

de indeferimento da inicial pela ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 

330, inciso II do CPC.Ressalto que a extinção com base no indeferimento 

da in ic ia l  prescinde de int imação pessoal  da par te 

au to ra .6 . I n t ime -se .7 .D i l i gênc ias  necessá r i as .  Mar c e l â n d i a , 

________________________________ de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 1346-79.2014.811.0109

 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: ALDA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVILSO JOSE LAZZARI, NICOLAU DE 

QUEIROZ COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 Processo n° 1346-79.2014.811.0109 – Código 64506

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de 

acidente

Requerente: Alda Lopes de Oliveira.

Requerido: Jovilso José Lazzari e Nicolau de Queiroz Coelho.

Vistos.

1. Inicialmente, decreto a revelia do requerido Nicolau de Queiroz Coelho 

vez que, devidamente citado (fls. 57) deixou de contestar a ação, no 

prazo legal.

2. No que concerne ao pedido de denunciação a lide em desfavor de 

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, 

conforme documentos acostados à contestação, verifica-se que há 

apólice de seguro objetivando a reparação de danos quanto a seguradora, 

e comprovação de que a empresa FRIGORÍFICO REDENTOR era a locadora 

do veículo envolvido no acidente, e empregadora do segundo requerido, 

Nicolau, sendo, portanto, nos termos da Súmula 492 do STF, civil e 

solidariamente responsável junto com o locatário, pelos danos por este 

causado a terceiro, o uso do carro locado. Assim, DEFIRO a denunciação 

da lide requerida no bojo da contestação. Proceda-se a citação da 

Seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e da empresa FRIGORÍFICO 

REDENTOR S/A.

3. Em havendo contestação por parte das empresas acima citadas, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

4. Int.

5. Diligências necessárias

Marcelândia, ______________________ de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 66116 Nr: 807-79.2015.811.0109

 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 FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (i)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para 

CONDENAR o Requerido a conceder e implantar o benefício de 

auxílio-acidente à parte Autora, na forma do artigo 86, § 1º da Lei n° 

8.213/91, a partir de 14.10.2016, data do exame pericial onde constatada a 

consolidação das sequelas, com os seguintes parâmetros: a) a correção 

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

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.

(ii)Considerando a natureza alimentar do benefício pleiteado, bem como a 

fundamentação supra, que caracterizam a necessidade de recebimento 

imediato, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino ao INSS que, de imediato, estabeleça o benefício ora concedido 

à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), 

forte na regra do art. 537, do CPC. Oficie-se à Agência Executiva do INSS 

com sede em SINOP/MT.3.Permanecem inalterados todos os demais 

comandos da sentença de fls. 140/148.4.P.R.I.5.Diligências 

necessárias.Marcelândia, ___________________________ de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67528 Nr: 40-07.2016.811.0109

 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: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL 

DO CENTRO OESTE - ADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094-O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 130.000,00 

(centro e trinta mil reais), com juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação (19.02.2016) e 

correção monetária, desde a data de emissão da nota fiscal e pelo índice 

do IPCA-E.Isento de custas a parte Requerida (art. 460 da CNGC).Condeno 

a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC).P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento 

dos autos, com as baixas e anotações necessárias.Marcelândia, 

______________________________ de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 70763 Nr: 1692-59.2016.811.0109

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: ARLINDO ALVES MONTEIRO, CARMEM LOPES 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Lopes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n°: 1692-59.2016.811.0109 (Código: 70763)

Processo de Inventário

Inventariante: Arlindo Alves Monteiro e Carmem Lopes Monteiro.

Inventariado: Marcelo Lopes Monteiro.

Vistos.

1. Inicialmente, antes de sentenciar o feito, oficie-se a Caixa Econômica 

Federal para que informe nos autos, em 15 (quinze) dias, a existência de 

eventual saldo remanescente de cota de consórcio, em nome do falecido 

Marcelo Lopes Monteiro – Consórcio Grupo 28500, cota 117.

 2. Quanto à manifestação da Fazenda Pública Municipal à fl. 40, 

importante frisar que o presente inventário diz respeito aos bens do 

falecido Marcelo Lopes Monteiro, e, portanto, os valores somente poderão 

ser destinados para pagamento de dívidas em seu nome. Eventuais 

dívidas em nome dos herdeiros deverão ser cobradas por vias próprias. 

Assim, indefiro o pedido.

3. No mais, quanto ao pedido da Fazenda Pública Estadual, fls. 46, a 

diligência quanto à busca de eventual bem não declarado no inventário 

cabe a parte requerente, vez que se tratam de informações públicas, 

sendo desnecessária a intervenção judicial para tanto. Ademais, inexiste 

nos autos qualquer indício de que: (i) tenha a parte autora omitido a 

existência de bens (ii) de negativa dos cartórios em fornecer a informação 

a Fazenda Pública Estadual. Diante do exposto, indefiro o pedido.

4. Por fim, intimem-se os requerentes para que retifiquem o plano de 

partilha de fls. 32/33 vez que, nos termos do artigo 664 do CPC, o plano de 

partilha deverá ser expressamente assinado por todos os herdeiros, sob 

pena de não homologação. Prazo: 15 (quinze) dias.

5. Após cumprimento do item “01”, voltem os autos conclusos.

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, ______________________________ de 20___.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72481 Nr: 949-15.2017.811.0109

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução 

opostos pela executada, o que o faço com fundamento no artigo 16, § 1° 

da Lei de Execução Fiscal e, por conseguinte, INDEFIRO A INICIAL 

declarando extinto o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, I do CPC.Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte embargante.Condeno a parte embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, observando-se ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.P.R.I.Remeta-se cópia da presente aos 

autos principais (código 63576).Após, com o trânsito em julgado, 

a rqu ivem-se ,  com as  cau te las  de  es t i l o .Marce lând ia , 

_______________________ de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72482 Nr: 950-97.2017.811.0109

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOSMAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução 

opostos pela executada, o que o faço com fundamento no artigo 16, § 1° 

da Lei de Execução Fiscal e, por conseguinte, INDEFIRO A INICIAL 

declarando extinto o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, I do CPC.Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte embargante.Condeno a parte embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, observando-se ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.P.R.I.Remeta-se cópia da presente aos 

autos principais (código 63576).Após, com o trânsito em julgado, 

a rqu ivem-se ,  com as  cau te las  de  es t i l o .Marce lând ia , 

_______________________ de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 79138 Nr: 2587-49.2018.811.0109

 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: VPLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:22513/O

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Revogo a liminar 

concedida às fls. 08/09.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos no valor de 

R$2.000,00, devendo observar que é beneficiária da justiça gratuita.Por 

fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários aos advogados dativos que atuaram 

nos presentes autos até o presente momento, Dra. Negisléia de Oliveira 

Lima pela parte requerida, os quais arbitro em 02 URH. Expeça-se certidão 

de honorários.P.R.I.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, no que for 

pertinente, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

caute las  de est i lo .D i l igênc ias  necessár ias .  Marce lând ia , 

__________________________ de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 65228 Nr: 388-59.2015.811.0109

 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): EVANDRO LUNA FALQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT

 Assim, defiro a produção de prova pericial, conforme requerimento de fls. 

93.4.Fixo como pontos controvertidos: a) a comprovação da conduta 

culposa imputada ao Réu; b) a comprovação do nexo causal entre a 

eventual conduta e o resultado danoso; c) a existência de danos materiais 

e dano moral difuso e sua mensuração.5.As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).6.Determino a prova pericial nos seguintes termos: a)Nomeio o 

Sr. CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI (engenheiro civil, com endereço 

profissional localizado na Rua das Ipoméias, n.º 1020, Setor Industrial 

Norte, Sinop/MT), para proceder ao exame pericial. O Perito nomeado 

deverá apresentar proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e 

local para o início da perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 

474 do CPC. Os honorários serão pagos pela parte requerida, quem 

requereu a produção da prova pericial (artigo 95 do CPC).b)As partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicarão assistentes técnicos e formularão 

quesitos (CPC, art. 465, §1º).c)O laudo pericial deverá ser entregue em 

Cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o 

perito for intimado para dar início aos trabalhos (CPC, art. 465, caput). 

d)Apresentado o laudo em Cartório, os assistentes técnicos porventura 

indicados pelas partes deverão, querendo, apresentar seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). e)Intime-se o perito para 

apresentar estimativa de seus honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Havendo escusa (CPC, art. 467), voltem-me os autos conclusos para 

nomeação de novo perito.7.Após a realização de perícia, acaso seja 

necessária produção de prova oral, será designada audiência de 
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instrução e julgamento8.Intimem-se.9.Diligências necessárias.Marcelândia, 

_______________________________ de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72278 Nr: 842-68.2017.811.0109

 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: VANDERLEI VINCEZ LOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, a sua legitimidade como proprietário para atacar o auto de 

apreensão do bem, bem como obter a restituição do veículo são matérias 

atinentes ao mérito da demanda, e serão discutidas quando for proferida a 

sentença nestes autos. Assim, afastada as preliminares arguidas, declaro 

SANEADO o processo.3.Fixo como pontos controvertidos: a) o trator 

apreendido é o mesmo indicado na declaração de fl. 83; b) a comprovação 

de que o autor é terceiro de boa fé; c) ausência de sua participação no 

ilícito apurado pelo IBAMA que ensejou a apreensão do trator, conforme 

relatório de fls. 49/57.4.As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).5.Designo 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

________________25 de agosto de 2020________________________ de 

2020 às ___09:00_____.5.1As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO.Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC).A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC).5.2Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca.6.Intimem-se.7.Dil igências necessárias.Marcelândia, 

_______________________________ de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62273 Nr: 960-83.2013.811.0109

 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: MÁRCIA ROSALVA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ARNÓBIO 

VIEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, ANDREI CESAR DOMINGUEZ - OAB:8.094-O

 Ante o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido 

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO contra o respectivo 

requerido, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. No mais, quanto ao 

requerido MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido do autor com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer devido o 

valor referente ao salário do mês de Dezembro/2012 em favor da autora 

MÁRCIA ROSALVA DA SILVA ALVES. Isento de custas a parte Requerida 

(art. 460 da CNGC).Ante a sucumbência recíproca, condeno a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado 

da parte Requerida, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

devendo ser observado que é beneficiária da Justiça Gratuita. Da mesma 

forma, condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios em favor do advogado da parte autora, arbitrados em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais).P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se ao arquivamento dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Marcelândia, ______________________________ de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 64432 Nr: 1302-60.2014.811.0109

 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: ANÉSIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPONIA SUDESTE LTDA, SULAMERICA COA 

NACIONAL DE SEGUROS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Luiz Roberto Gomes 

Bueno de Miranda - OAB:OAB/SP 83.468

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ANÉSIO 

APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA EPP em face de LAPONIA SUDESTE 

LTDA, SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS E ESTADO DE MATO 

GROSSO na ação anulatória de ato administrativo, para declarar nulidade 

das notas ficais de serviço de n° 025550 e 025553, e das notas fiscais 

relacionada a venda de peças 40350 e 40355 em nome da parte autora, 

devendo ser feita a emissão na forma que determina o RICMS de São 

Paulo, local onde o serviço foi realizado, e, por conseguinte, declaro 

extinto o crédito tributário materializado nos Documentos de Arrecadação - 

DAR’s n°999/04.272. 190-02 e 999/07.263. 925-17. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3°, inciso I, do CPC. P.R.I.Por se tratar de condenação em obrigação 

de fazer, portanto, de valor incerto, estando o Estado de Mato Grosso no 

polo passivo da açaõ, a presente decisão está sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 475, I, do CPC, não sendo aplicável ao 

caso a disposição contida no § 2º do referido artigo. Inteligência da 

Súmula nº 490 do STJ.Assim, decorrido o prazo para recurso voluntario 

pelas partes, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.Marcelândia, 09 de abril de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72945 Nr: 1207-25.2017.811.0109

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO PADOVANI & 

CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, 

PEDRO ARRUDA CIONI, VANDERLEI JOSE CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525/MT

 (...) Assim, fica a decisão de fls. 241 alterada, passando a constar da 

seguinte forma:1.1 Intimem-se os executados por intermédio de seus 

advogados para, no prazo de 03 (três) dias, pagarem integralmente a 

dívida, apurada no cálculo do credor (valor de R$ 837.871,00 – oitocentos 

e trinta e sete mil oitocentos e setenta e um reais), sob pena de imediata 

penhora de bens, prosseguindo-se nos ulteriores termos da execução 

(art. 829, NCPC).1.2 Cientifiquem-se de que, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderão opor embargos à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da forma como dispõe o art. 915, do 

NCPC (art. 920, parágrafo único, CPC).1.3 Cientifiquem-se, ainda, que no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do (s, a, as) exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte executada 

requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, caput, CPC). Se não efetuado o pagamento de quaisquer das 

parcelas então assumidas, será imposta ao executado, cumulativamente, 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 
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processo, com imediato reinicio dos atos executivos. Ademais, a opção 

pelo parcelamento importa a renúncia dos direito de opor os embargos 

(art. 916, §§ 5ª e 6ª, NCPC). 1.4 Fixo honorários advocatícios em favor do 

patrono do credor no valor correspondente a 10% do valor atualizado da 

dívida, que será reduzido à metade caso haja o pagamento integral no 

prazo mencionado no item “3” (art. 827, caput c/c §1º, do NCPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 78147 Nr: 2096-42.2018.811.0109

 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 NORBERTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido versado 

na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

determinar ao requerido que forneça à autora o procedimento cirúrgico 

denominado “angioplastia coronariana com implante de stent 

farmacológico”, tornando definitiva a tutela de urgência deferida às fls. 

32/35, observando-se para a revogação da multa diária.Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do CPC.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

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

da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC. Sem custas a 

ressarcir, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita. Além do mais, os 

requeridos são isentos de pagamento das custas processuais, por força 

do artigo 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Por se tratar de condenação 

em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não 

sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. 

Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.Destarte, decorrido o prazo para 

recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, após tudo 

cumprido, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso .Pub l i que -se .  Reg i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . M a r c e l â n d i a , 

________________________________ de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001027-15.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DIAS BOBADILIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1001027-15.2019.8.11.0111 

Autor: ANTONIA DIAS BOBADILIA Réu: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação no ID 30375403 e anexo. Matupá/MT, 28 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000680-79.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BUEK RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000680-79.2019.8.11.0111 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no prazo legal, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação no id. 

29682996. Matupá/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JOICE 

DE SOUZA PORTELLA Analista 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-29.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000069-29.2019.8.11.0111 

Autor: SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS Réu: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para no prazo 15(quinze) dias, manifestar o que de 

direito acerca da juntada no ID 30503158. Matupá/MT, 28 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 Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 326-13.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Jhony de Souza Gaia Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, ROMILDO ALVES MATOS - OAB:18173-O/MT

 Defiro o pedido do Réu, conforme parecer do MPE, determinando a 

restituição dos bens:

 (i) 01 (uma) carteira marrom contendo 01 (um) cartão de CPF, 01 (um) 

Cartão Cidadão, 01 (um) Cartâo da Caixa Poupança e 01 (um) CNH à 

Wellington Jhony de Souza Gaia Barros.

(ii) Quanto ao relógio da marca Século e o celular de cor preta, marca LG, 

somente poderão ser restituídos mediante apresentação de documentos 

fiscais.

Intime-se o Réu pessoalmente, para que proceda com a retirada dos bens;

Lavre-se termo de entrega dos bens;

Após, vistas ao MPE.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 27 de abril 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57206 Nr: 825-94.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARIMATERES LEITE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que apresente 

memoriais finais, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62247 Nr: 1133-96.2016.811.0111
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, via remessa eletrônica, para INTIMAÇÃO de Vossa 

Excelência, acerca do processamento e pagamento do RPV - Requisição 

de Pequeno Valor, através da decisão servindo como ofício requisitório 

(proferida nestes autos), em observância ao disposto no artigo 6º do 

Provimento nº 20/2020-CM/TJMT, para que proceda ao pagamento do 

requisitório de pequeno valor, conforme cálculo atualizado (elaborado 

nestes autos), no prazo máximo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 

535, §3º, II, do CPC (Processos da Justiça Comum), por meio de depósito 

do valor bruto requisitado, em conta judicial vinculada ao processo nos 

termos do parágrafo 1º do art. 7º do Provimento 20 /2020- CM, sob pena 

de sequestro (via BACEN-JUD) do numerário suficiente à quitação da 

dívida.[...] É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64419 Nr: 2323-94.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Martins Fidelis

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

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2323-94.2016.811.0111 (Código 64419)

S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Matogrossense- Sicredi Norte - MT, em face de José Luiz Martins Fidelis e 

Outros, ambos qualificados nos autos.

A parte exequente, devidamente intimada por meio de seu Advogado, para 

informar o cumprimento do acordo homologado, manteve-se inerte (ref. 

23).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Considerando o decurso do prazo da homologação do acordo, sem 

qualquer manifestação da Exequente, a qual foi intimada por seu 

procurador constituído quanto eventual descumprimento, permaneceu 

tacitamente em silêncio, razão que entende-se como devidamente 

adimplido.

 Por sua vez, o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em honorários conforme acordo. Eventuais custas 

finais, são de responsabilidade dos Executados, nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64811 Nr: 2563-83.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO LORENÇON, TARCISIO EXPEDITO DE 

SOUSA, VICENTE IAGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que apresente 

memoriais finais, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74121 Nr: 1054-49.2018.811.0111

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNdS, AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por ARTHUR GOMES 

GONÇAVES, representado por sua genitora NELCI NUNES DA SILVA em 

face de PEDRO GOMES GONÇALVES, todos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, o qual prestigia os interesses do infante, 

ficando acordado o executado vai depositar até o dia 15 de cada mês na 

conta da representante do menor o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

correspondente aos atrasados e a pensão mensal. Ainda, a partir de 

Janeiro/2020 o executado parará a pensão mensal correspondente a 

28,5% do salário vigente a época (ref. 13).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação do acordo (ref.18).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o acordo acha-se regular e se 

tratando de homologação de acordo ajustada entre os próprios 

interessados, o qual, aparentemente, preserva o melhor interesse do 

menor Luiz Henrique, há de ser prestigiada a vontade dos contraentes, 

inclusive como forma de estimular aos próprios interessados que 

encontrem soluções alternativas a seus conflitos e litígios.

 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.

 Sem custas e honorários por serem beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.

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, 27 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 3111-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que apresente 

memoriais finais, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78308 Nr: 3154-74.2018.811.0111

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCV, DVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 3154-74.2018.811.0111 (Código 78308)

S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por GEISE CARMEN VIANA, 

representando o interesse da menor DANIELY VIANA FLORIANO, em face 

de ADRIANO APARECIDO DA SILVA, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte exequente adimpliu integralmente o 

débito alimentar (ref. 16).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

(ref. 19).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 Recolha-se eventual mandado de prisão expedido.

Sem custas e honorários por serem beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79580 Nr: 3773-04.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selos Ferreira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79979 Nr: 4-51.2019.811.0111

 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: IAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por IVANES ADILSON 

SCHMIDT em face de MICAEL IAN ALVES SCHMIDT, representado por sua 

genitora FABIANE ALVES PEREIRA, todos qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação, as partes entabularam acordo, o qual 

prestigia os interesses do infante (ref. 17).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação do acordo (ref. 20).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o acordo acha-se regular e se 

tratando de homologação de acordo ajustada entre os próprios 

interessados, o qual, aparentemente, preserva o melhor interesse da 

menor, há de ser prestigiada a vontade dos contraentes, inclusive como 

forma de estimular aos próprios interessados que encontrem soluções 

alternativas a seus conflitos e litígios.

 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, 27 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85762 Nr: 3011-51.2019.811.0111

 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): ANDRÉ FONTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Vistos.

Considerando a renúncia a nomeação, NOMEIO como DEFENSOR DATIVO 

do acusado ANDRE FONTANA DE SOUZA, a advogada Dra. Andreia 

Ferdinando Varea, a qual deverá ser intimada para apresentar recurso de 

apelação, no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 27 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em Substituição Legal

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75247 Nr: 1572-39.2018.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Luiz Bonkewich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PESSATO, CLAUDINEY PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 Tendo em vista que o requerido solicitou nomeação de advogado dativo e 

considerando a renúncia do Dr. Ivaine Molina, nomeio o advogado 

Dr.Kassio Roberto Pereira, para patrocinar os interesses da requerida 

como curador especial, devendo apresentar contestação no prazo legal.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-80.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AIRES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA COSTA OAB - MT28165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000322-80.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:BRUNO AIRES 
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RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA APARECIDA COSTA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 . 28 de 

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

pelas normas da CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000497-60.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALESCA EMMANUELLE DA SILVA CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

JULYHELLEN GODOFREDO BRAGA OAB - DF41703 (ADVOGADO(A))

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 : 

1000497-60.2019.8.11.0030 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: VALESCA EMMANUELLE DA SILVA CAMARGO DESPACHO 

Vistos etc. Intime-se a Parte Autora para que manifeste o que entender de 

direito, acerca da Certidão Negativa do oficial de justiça, ID 26199779, no 

prazo legal. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-97.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RAFAELA LEVITZKI DE CASTRO (EXECUTADO)

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 : 

1000447-97.2020.8.11.0030 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ALINE RAFAELA LEVITZKI DE CASTRO DESPACHO 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na 

forma do artigo 290 do CPC. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 1760-86.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Batista Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Capistrano de Oliveira 

- OAB:11569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente\exequente intimada para, no 

prazo de 10dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref. 40.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição id. 31603140.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47027 Nr: 526-27.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneilton Vitalino Ferreira, Cleiton Cardoso de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 E, ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

CONDENO o réu CLEITON CARDOSO DE SOUZA, já qualificado nos autos 

em epígrafe, nas sanções do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do 

Código Penal e BENEILTON VITALINO FERREIRA, já qualificado nos autos 

em epígrafe, nas sanções dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, II, c.c. 

o artigo 307, ambos do Código Penal, em concurso material.Via de 

consequência, em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA, individualizando as condenações. 

CLEITON CARDOSO DE SOUZA:Atento ao comportamento delitivo do 

acusado, passo a aplicar-lhe a sanção punitiva pelo seu ato criminoso no 

presente caso, a par da análise das circunstâncias judiciais previstas no 

caput do art. 59 do Código Penal. Na primeira fase, a pena-base deve ser 

conservada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, visto 

que não se encontram configuradas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao denunciado.Na segunda fase, não existem agravantes e 

nem atenuantes a serem consideradas. Assim mantenho a pena no mínimo 

legal de 4 (quatro) anos de reclusão.Na terceira fase, aplico a causa de 

aumento estampada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, majorando a 

pena na fração de um meio (1/2) e, restabelecendo aquela em 6 (seis) 

anos de reclusão e, ainda, aplico a condenação de 60 (sessenta) 

dias-multa, tornando-a definitiva nesse patamar, porquanto inexiste causa 

de diminuição a ser aplicada.Considerando a situação econômica do 

acusado, determino que cada dia-multa terá o valor correspondente a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1418 Nr: 36-69.2000.811.0031

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Moreira Martins de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:02

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 140 de 287



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio como leiloeiro judicial o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com 

endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 1836, 

Ed. Work Center, Sala 607, Cuiabá/MT, CEP: 78050-280, Fone: (65) 

98117-3125/99946-4717.

Fixo a comissão do leiloeiro no percentual de 5% do valor do bem 

arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação.

 Em relação às condições de pagamento, consoante dicção do artigo 885 

do NCPC, a proposta de pagamento a vista terá preferencia em relação à 

proposta de pagamento parcelado.

O pagamento parcelado se dará da seguinte forma, entrada de 30% (trinta 

por cento) do valor arrematado e o saldo devedor parcelado no máximo 

em 6 (seis) vezes.

 O Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as exigências dos artigos 884 e 

seguintes, devendo publicar edital não apenas na rede mundial de 

computadores, mas também em jornal de circulação, especialmente na 

região de localização do bem.

O leiloeiro nomeado está autorizado a: a) constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo, para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada desta decisão como mandado de constatação; 

b) retirar os autos em carga da Secretaria, pelo prazo de 24h antes da 

praça, devendo devolvê-los no mesmo prazo subsequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30139 Nr: 52-03.2012.811.0031

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:MT/2758

 vide decisão em anexo.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 1097-66.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Andre Santana Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 1164-31.2017.811.0031

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliane Piovezan Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001 (TJAC), depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Intime-se o exequente, para que apresente o valor atualizado da dívida em 

15 dias.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41221 Nr: 1170-38.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41833 Nr: 1543-69.2017.811.0031

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Nortelândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Farmácia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Mendes dos 

Santos Souza - OAB:9.471

 Vistos etc.

Intime-se o Embargado para apresentar Impugnação no prazo de 15 dias.

Em razão das limitações técnicas do Sistema Apolo, e, ainda, por se tratar 

de Autarquia que goza das prerrogativas de Fazenda Pública, localizada 

em Comarca Diversa, DETERMINO que intimação seja realizada pelo e-mail 

(meio eletrônico) informado na inicial, com o envio da materialização dos 

feitos em PDF (principal e apenso).

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, tornem os autos conclusos.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000203-85.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARLUCE CAVALCANTI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CELIA JOSE BRANT (EXECUTADO)

CARMEN WIGUACHE CHAGAS (EXECUTADO)

GERSON JORGE CHAGAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000203-85.2020.8.11.0090 EXEQUENTE: MARLUCE CAVALCANTI DA 

SILVA, MARIO LUCIO DA SILVA EXECUTADO: CARMEN WIGUACHE 

CHAGAS, GERSON JORGE CHAGAS, CELIA JOSE BRANT Vistos. O art. 

5º, inciso LXXIV, da Carta Magna de 1988, consagra o benefício da 

gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 

No mesmo compasso, o art. 98 do Código de Processo Civil diz que a 

gratuidade da justiça será garantida à pessoa “com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios”. Sabe-se, todavia, que a declaração de 

miserabilidade é dotada de presunção relativa (juris tantum), condicionada, 

neste cenário, à demonstração da necessidade esposada. Noutro vértice, 

consigna-se ser presumida, também como verdadeira, a alegação de 

hipossuficiência pela parte, conforme os ditames do art. 99, §3º do CPC. 

Nada obstante, o § 2º do mesmo dispositivo, orienta o indeferimento do 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse sentido tem 

caminhado também a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da GRATUIDADE 

da JUSTIÇA, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da 

GRATUIDADE é medida que se impõe. (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, 

Ap 13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019). (negrito e grifo nossos) Perfilhando 

atentamente os autos verifica-se que o autor é pecuarista, bem como 

discute nos autos valor vultoso no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), o que permite dessumir a possibilidade de recolhimento de custas. 

Convém consignar ainda que, prevendo a possibilidade de indeferimento 

da gratuidade discutida alhures, a parte autora solicitou o recolhimento de 

custas ao final do processo, de forma subsidiária, sustentando seu pedido 

na revogação do provimento nº 18/2012-CGJ, que vedava a prática. 

Comporta dizer que, a despeito da revogação supra, este juízo entende 

pela impossibilidade do pedido, ante a ausência de previsão legal, 

acompanhando, ipsis litteris, o entendimento atual do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme julgado que segue: E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, 

IV, DO CPC – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – 

INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma 

vez indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento 

das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no 

prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Não existe previsão legal para o 

recolhimento das custas no final, ainda mais quando não comprovada a 

situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo. (N.U 

0006785-50.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (negritei) 

Posto isso, em respeito ao contraditório e orientação do art. 99, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE para que comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos ou recolha custas, sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-19.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000188-19.2020.8.11.0090 AUTOR(A): ANGELA MARIA DE SA BARROS 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A parte autora 

pretende a concessão de tutela de urgência antecipatória para o fim de 

determinar que o instituto requerido implante “in limine” o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ab initio, DEFIRO à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, mormente porque não 

comprovam que ela exerceu atividade rurícola, ainda que de forma 

descontínua, no período correspondente à carência do benefício, 

imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 55 anos. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-79.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000184-79.2020.8.11.0090 AUTOR(A): VERA LUCIA MOREIRA DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A parte 

autora pretende a concessão de tutela de urgência antecipatória para o 

fim de determinar que o instituto requerido implante in limine o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ab initio, DEFIRO à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 
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houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, mormente porque não 

comprovam que ela exerceu atividade rurícola, ainda que de forma 

descontínua, no período correspondente à carência do benefício, 

imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 55 anos. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-36.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000355-36.2020.8.11.0090 AUTOR(A): MARIA LUCIA DA SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência para o 

fim de determinar que o instituto requerido implante “in limine” o benefício 

de auxílio doença. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo 

revogá-los a qualquer tempo, caso inverídicas as alegações. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, 

deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial 

não são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois, apesar de existir parecer médico particular atestando sua 

enfermidade e incapacidade laborativa, o seu teor conflita com a perícia do 

INSS. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será 

possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir 

se a parte autora tem ou não direito à declaração do benefício 

previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE 

a parte autora para impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 

Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

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: 1000330-23.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000330-23.2020.8.11.0090 AUTOR(A): JOAO SOARES DE OLIVEIRA 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência 

antecipatória para o fim de determinar que o instituto requerido implante in 

limine o benefício de aposentadoria rural por idade. Ab initio, DEFIRO à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, mormente 

porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, ainda que de 

forma descontínua, no período correspondente à carência do benefício, 

imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 60 anos. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52346 Nr: 1113-71.2016.811.0090

 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: HERMELINO JESUS DE SOUSA

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria rural por idade.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISCONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fl. 25 - 

Ref: 4), tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo 

credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, 
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passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, 

do art. 98, do NCPC.Não havendo sucumbência por parte do ente público, 

deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame 

necessário (art. 496, inciso I, do NCPC).Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se.Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61354 Nr: 1102-71.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE QUEILA DOS SANTOS, VANIA 

SUSSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista à parte exequente para manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça constante à ref: 19.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-94.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DEMARQUI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000097-94.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ALINE DEMARQUI PEREIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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, 27 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: 1000097-94.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DEMARQUI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000097-94.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ALINE DEMARQUI PEREIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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, 27 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: 8010036-18.2014.8.11.0090

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:

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010036-18.2014.8.11.0090. EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO Vistos. 

Considerando o resultado do Renajud, que localizou várias motociletas em 

nome da executada, DETERMINO ao Oficial de Justiça PROMOVA a 

penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto 

nos arts. 835, IV, art.839 do CPC. Com a efetivação da penhora e 

avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos 

termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo 

códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. Ademais, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que é direito. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 2 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000502-96.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000502-96.2019.8.11.0090. EXEQUENTE: KAMILA DE MOURA SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. CUMPRA-SE o teor das 

decisões retro - inclusive quanto à determinação da causídica apresentar 

em cartório as vias originais dos títulos de crédito. Salienta-se que até o 

presente momento não foram remetidos os autos à Procuradoria do Estado 

por causa do peticionar da parte exequente, razão por que se fez 

necessárias novas conclusões. Outrossim, se a parte exequente não 

concorda com alguma posição do Juízo, deve apresentar o competente 

recurso (sem prejuízo de eventual ação autônoma de impugnação). 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte-MT, data da Assinatura Eletrônica (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-53.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES FRANCINO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TESTEMUNHA)
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Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000149-53.2019.8.11.0091 Vistos, etc. Recebe-se a Inicial. 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza do conteúdo 

processual. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação, 

devendo constar que o prazo para responder é de trinta (30) dias, nos 

termos do enunciado nº 1 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, bem como para que manifeste quanto ao interesse na audiência 

de conciliação ou, querendo, apresente proposta de acordo por escrito. 

Após, à parte-autora para impugnação. Após, conclusos. Intimar. Nova 

Monte Verde/MT, 24 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA 

SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-19.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANICE APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FABIO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000149-19.2020.8.11.0091 Vistos... Trata-se de Processo 

inicialmente vinculado à Execução de Título Extrajudicial. Sendo assim: 1. 

Caso requerido, AUTORIZA-SE a expedição de certidão para fins de 

averbação (art. 828 do CPC); 2. CITAR a executada, bem como INTIMAR, 

POR CORRESPONDÊNCIA, com aviso de recebimento em mão própria (ou 

por OFICIAL, se necessário), para pagamento do valor indicado pela 

exequente (atualizados até a data do efetivo pagamento), no prazo de 03 

dias (art. 829 do CPC), contado da realização da citação; 3. No ato da 

citação, caso feita por Oficial de Justiça, este deve indagar o executado 

se tem interesse na conciliação, especificando qual a proposta de acordo; 

4. Em caso de CITAÇÃO positiva, não havendo notícia de pagamento (a 

ser prestada pelo executado) no prazo, conclusos; 5. COMO HOUVE 

PREFERÊNCIA PELA PENHORA “online” de valores (BACENJUD) ou, pelo 

menos, inexistiu rejeição expressa, deixa-se de determinar avaliação e 

penhora em caso de não pagamento; 6. Caso o Executado não seja 

encontrado, conclusos para extinção do processo, sem prejuízo de nova 

citação se assim requerer a tempo o exequente; 7. HAVENDO 

PAGAMENTO, ao exequente para se manifestar, fazendo conclusos após 

isso. Nova Monte Verde/MT, 24 de abril de 2020 . DANTE RODRIGO 

ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-49.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR JOSE ORTEGA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Roberto dos Santos (EXECUTADO)

SONIA APARECIDA VERONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Número do 

Processo: 1000147-49.2020.8.11.0091 Vistos... Trata-se de Processo 

inicialmente vinculado à Execução de Título Extrajudicial. Sendo assim: 1. 

Caso requerido, AUTORIZA-SE a expedição de certidão para fins de 

averbação (art. 828 do CPC); 2. CITAR a executada, bem como INTIMAR, 

POR CORRESPONDÊNCIA, com aviso de recebimento em mão própria (ou 

por OFICIAL, se necessário), para pagamento do valor indicado pela 

exequente (atualizados até a data do efetivo pagamento), no prazo de 03 

dias (art. 829 do CPC), contado da realização da citação; 3. No ato da 

citação, caso feita por Oficial de Justiça, este deve indagar o executado 

se tem interesse na conciliação, especificando qual a proposta de acordo; 

4. Em caso de CITAÇÃO positiva, não havendo notícia de pagamento (a 

ser prestada pelo executado) no prazo, conclusos; 5. COMO HOUVE 

PREFERÊNCIA PELA PENHORA “online” de valores (BACENJUD) ou, pelo 

menos, inexistiu rejeição expressa, deixa-se de determinar avaliação e 

penhora em caso de não pagamento; 6. Caso o Executado não seja 

encontrado, conclusos para extinção do processo, sem prejuízo de nova 

citação se assim requerer a tempo o exequente; 7. HAVENDO 

PAGAMENTO, ao exequente para se manifestar, fazendo conclusos após 

isso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 24 

de abril de 2020 . DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-52.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CHEIA DE CHARMY COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA LUZIA SILVESTRE DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DECISÃO Processo: 

1000205-52.2020.8.11.0091. Trata-se de execução extrajudicial. 

"Chama-se o feito à ordem" para revogar a decisão lançada no id. 

31236979, já que se trata de erro "material". Superado o erro, 

DETERMINA-SE a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, preferencialmente, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora online de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora ,INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Às providências. NOVA MONTE 

VERDE, 24 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000456-07.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DECISÃO Processo: 

1000456-07.2019.8.11.0091. Vistos, etc. No tocante ao endereço, 

pesquisa no Infojud indicou o mesmo endereço apontado na Inicial, 

conforme documento juntado. Em relação à Junta Comercial, tal 

providência cabe à parte. Caso não seja possível o atendimento pela 

Junta, este fato deve ser instruído com documentos (de recusa, por 

exemplo). Assim, INTIMAR a parte-autora para, em até 30 dias, 

manifestar-se. Nada falando, desde já se conclui pelo abandono 

processual, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, devendo 

o processo ser arquivado. Havendo indicação de endereço outro, CITAR. 

Com outra manifestação, conclusos. NOVA MONTE VERDE, 24 de abril de 

2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000457-89.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VALERIA CORDEIRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DECISÃO Processo: 

1000457-89.2019.8.11.0091. Vistos, etc. No tocante ao endereço, 

pesquisa no Infojud indicou o mesmo endereço apontado na Inicial, 

conforme documento juntado. Em relação à Junta Comercial, tal 

providência cabe à parte. Caso não seja possível o atendimento pela 

Junta, este fato deve ser instruído com documentos (de recusa, por 

exemplo). Assim, INTIMAR a parte-autora para, em até 30 dias, 

manifestar-se. Nada falando, desde já se conclui pelo abandono 

processual, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, devendo 

o processo ser arquivado. Havendo indicação de endereço outro, CITAR. 

Com outra manifestação, conclusos. NOVA MONTE VERDE, 24 de abril de 

2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-56.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PESSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

SENTENÇA Processo: 1000789-56.2019.8.11.0021 AUTOR(A): 

LEONARDO PESSATO RÉUS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e 

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

DA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS As reclamadas arguiram, em preliminar, a Inépcia da 

Inicial em razão da ausência de documentos tidos como imprescindíveis. In 

casu, observo que a referida preliminar se confundiu com o mérito da 

demanda, devendo por assim esse ser apreciado e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA A segunda 

reclamada CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA arguiu em preliminar 

a sua ilegitimidade passiva sob argumento de ser mera corretora, não 

tendo qualquer responsabilidade quanto a pagamento de indenização, 

rejeito, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de 

Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Trata-se de Ação 

de cobrança e danos morais no qual alega o reclamante que contratou o 

seguro de seu automóvel VOLKSWAGEN – GOL CITY 1.6 MI, GERAÇÃO 

IV da empresa reclamada por meio da apólice ID 26176067 em 12/04/2019, 

tendo pago o valor do seguro contratado de forma integral em 16/04/2019 

conforme extrato de ID 26176070 e que sofreu um acidente em 

08/08/2019, Boletim de Ocorrência ID 26176071 e que embora tenha 

aberto o sinistro seguradora ré se recusa ao pagamento sob argumento 

de que o seguro ainda não se encontrava concretizado. Em sua defesa, 

as reclamadas alegam que não fora realizada vistoria no veículo razão 

pela qual fora recusada a proposta de seguro, e que a vistoria é 

indispensável para a vigência da apólice do seguro. A justificativa 

apresentada pela Reclamada não merece acolhimento vez que fere 

evidentemente o princípio da informação e princípio da boa fé contratual. 

Isto porque não fora demonstrado por nenhuma das reclamadas que 

ocorrera a comunicação ao reclamante de que a proposta de sua apólice 

fora recusada. Ademais, o próprio documento de Condições Gerais de 

Seguro de Automóvel trazido aos autos pela primeira reclamada em 

movimentação de ID. Nº 29457932 em sua pág. 10, item 35 do título 

Aceitação da Proposta determina que deva haver manifestação por 

escrito em caso de não aceitação, transcrevo: 3.5. A ausência de 

manifestação por escrito da Seguradora quanto ao não acolhimento da 

proposta no prazo previsto neste item caracterizará sua aceitação tácita 

No entanto, a Reclamada anuiu a adesão, inclusive, recebeu pelo serviço 

contratado, dessa forma, não poderiam negar a cobertura contratada, 

sobretudo por ser vedado o comportamento contraditório (venire contra 

factum proprium). Assim, a conduta das Reclamadas consistente na 

negativa de cobertura do seguro contratado pela Reclamante caracteriza 

falha na prestação do serviço impondo dever de cumprimento da 

obrigação e reparação pelo dano objetivo. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA 

DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO AINDA NÃO VIGIA 

NO MOMENTO DO SINISTRO. INSUBSISTÊNCIA. SEGURO VIGENTE DESDE 

A DATA DA ASSINATURA DA PROPOSTA. PAGAMENTO INTEGRAL DO 

PRÊMIO. RECUSA INJUSTIFICADA DA PROPOSTA. VISTORIA PRÉVIA. 

DEVER DA SEGURADORA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA 

SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE 

PROVA NESSE SENTIDO. TELA DO SISTEMA INTERNO DA SEGURADORA. 

DOCUMENTO UNILATERAL CONSTANTE APENAS EM SEDE RECURSAL. 

INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 82, § 5º, DA 

LEI 9.099/95). "Em que pese a Circular nº 47/80 da SUSEP assegure o 

prazo de 15 dias à aceitação da proposta, é inegável que, na prática, por 

ocasião do seu preenchimento, a seguradora já atua como se o contrato 

de seguro estivesse em vigor. Tanto é que, além de admitir o pagamento 

do prêmio antes de manifestar sua aceitação, faz constar, na proposta, o 

prazo de vigência do contrato, a contar do correspondente 

preenchimento. Por isso, a negativa de cobertura de sinistro ocorrido 

nesse período vem de encontro às normas do Código de Defesa do 

Consumidor e ao disposto no art. 1.443 do CC de 1916, então vigente, que 

prevê a boa-fé como princípio norteador dos contratos de seguro"(TJRS, 

Ap. Cív. n. 70010954584, rel. Des. Leo Lima, j. em 28-4-2005)."[...] As 

normas da SUSEP constantes da CIRCULAR n. 251 de 15/04/2004 

determinam o prazo para aceitação da proposta de seguro, e estabelecem 

que, em caso de recusa, a comunicação tem que ser formal e de modo 

justificado [...] (TJ-SC - RI: 03119823920178240020 Criciúma 

0311982-39.2017.8.24.0020, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de 

Julgamento: 18/09/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma) RECURSO 

INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. NEGATIVA 

DE COBERTURA, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE VISTORIA 

PRÉVIA NO VEÍCULO. DESÍDIA DA RÉ. CABERIA A DEMANDADA TER 

REALIZADO VISTORIA NO BEM NO PRAZO ESTIPULADO NA APÓLICE, 

QUANDO DO ATO DA CONTRATAÇÃO, ASSUMINDO O RISCO DE 

SEGURÁ-LO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. DEVIDA A COBERTURA DO SINISTRO 

CONFORME APÓLICE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008524126 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

30/04/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/05/2019) In casu, o dano moral resta configurado ante a 

conduta da reclamada, é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria 

coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação 

efetiva do prejuízo. Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com 

todas as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se 

pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode 

almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer 

valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de 

impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito) ou 

seja lá o que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a 

comunidade social. Ao se optar em CONVIVER, deve-se saber que a 

história será permeada de percalços, pois assim o é o trato humano (ser 

social, mas não pacífico). Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que 
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revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, 

levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados 

(impede casuísmo): i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas 

físicas); ii. Relação anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de condutas 

assemelhadas (critério pedagógico); iv. Valores específicos (evitar 

disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por 

exemplo); v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em 

seu aspecto de prejuízo). Do que se estruturou, tem-se a discussão 

acerca de serviço não realizado, entre pessoas jurídicas que NÃO 

mantinham relação empresarial frequente (valoração neutra para a 

requerida), comprovação de prejuízo além do fato de per si, já que o 

não-pagamento do seguro leva à privação do bem (valoração negativa 

para a requerida), inexistindo indicativo de outros problemas semelhantes 

(valoração positiva para a requerida). Partindo-se de parâmetro conhecido 

e objetivo, o salário mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, 

fixa-se o valor de indenização em R$ 2.090,00. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais, para condenar as reclamadas MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A. e CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA solidariamente a 

pagar a parte reclamante LEONARDO PESSATO o valor de R$ 2.090,00, a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 

1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual, 

englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC, bem como CONDENO 

ainda solidariamente as reclamadas ao pagamento do prêmio do seguro 

contratado em conformidade com a tabela FIPE no valor de R$ 26.591,00 

(vinte e seis mil, quinhentos e noventa e um reais), incidente a SELIC 

(englobando juros e correção) desde o 1º dia após o prazo estipulado em 

contrato (norma ou costumes) para pagamento do valor. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGA-SE, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRIR. Desnecessária a intimação 

(art. 914 da CNGC). ARQUIVAR imediatamente, considerando não ser 

necessário aguardar algum prazo (art. 915 do CNGC) Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-17.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON SOUZA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

SENTENÇA Processo: 1000089-17.2018.8.11.0091. AUTOR(A): 

WEVERTON SOUZA DE ANDRADE RÉUS: OI S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos verifico que o Reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID: 18640920), mesmo tendo sido devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado. Não passa despercebido o argumento da 

parte-autora acerca da ausência, mas é da própria argumentação que o 

requerente foi à Fazenda de última hora (frisando que o endereço 

residencial indicado na Inicial é no meio urbano), não que foi impossível 

chegar por fortes chuvas. Ressalto ainda, que embora tenha ocorrido 

proposta de acordo pela empresa reclamada em audiência, a parte 

reclamante deixou de oferecer qualquer resposta. Anoto que a presença 

da parte na audiência é obrigatória, devendo esta apresentar sua 

justificativa 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. 

Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE 

UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. 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 da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGA-SE, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz 

leigo nos autos. CUMPRIR. Desnecessária a intimação (art. 914 da CNGC). 

ARQUIVAR imediatamente, considerando não ser necessário aguardar 

algum prazo (art. 915 do CNGC) Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58295 Nr: 452-41.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONACENTRO - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO-OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Londero, HELENA ZAPELLO 

LONDERO, JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

=SENTENÇA=

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO-OESTE em face de 

JOSEMAR LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO e JULIO CESAR 

LONDERO, todos já qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo à ref. 78, pugnando por sua 

homologação judicial e suspensão do feito até o cumprimento da avença, o 

que restou deferido, advertindo-se a exequente, que, decorrido o prazo 

indicado sem a manifestação, seu silêncio caracterizaria a extinção do 

feito pelo pagamento (ref. 80).

Após o decurso de prazo requerido, a exequente foi intimada a se 

manifestar, entretanto permaneceu silente, conforme certidão de ref. 103.

 Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

É consabido que o pagamento da obrigação objeto da execução é causa 

de sua extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz 

perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 
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presente.

Destarte, a ausência de manifestação da exequente implica em seu 

reconhecimento quanto ao adimplemento das cláusulas constantes no 

acordo realizado com os executados, impondo-se, sobremaneira, a 

extinção do feito pelo pagamento.

 Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios na forma do item 2.3 da cláusula 

segunda.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57213 Nr: 102-53.2016.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

= SENTENÇA =

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela COOPERATIVA 

SICREDI em face de CARLOS EDUARDO DA SILVA e RODRIGO DA SILVA, 

todos já qualificados.

À ref. 37 foi determinada a intimação do credor, para dar efetivar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção; 

contudo, conforme certificado na ref. 41, o exequente permaneceu silente.

Vieram os autos à conclusão.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando estes autos, verifica-se que a exequente não se pronuncia, 

nestes autos, desde 10/10/2019 (juntada de sua última petição), restando 

patente o desinteresse no deslinde da causa.

 Com efeito, a demandante não formulou qualquer pedido, tampouco 

efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça, embora 

devidamente intimada, permanecendo inerte, o que ratifica o estado de 

abandono da presente demanda.

 Desta maneira, pelas razões expostas, a extinção do feito pelo abandono 

é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, diante do abandono da 

causa pela exequente.

 Condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas judiciais.

 Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no prazo de 

15 dias, arquivem-se os autos.

Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 CPC.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-08.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO VIEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. VEDANA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000207-08.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ERASMO VIEIRA DANTAS 

REQUERIDO: E. A. VEDANA - EPP VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. ERASMO VIEIRA 

DANTAS, qualificado nos autos, ajuizou ação indenizatória em face de 

E.A. VEDANA-EPP, igualmente qualificada, alegando, em síntese, que 

trabalhou na empresa por um ano e cinco meses, na função de motorista, 

mediante remuneração em comissões. Aduz que foi inscrito em dívida 

ativa da União por conta de irregularidades no lançamento do imposto de 

renda, o que também gerou a negativação de seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. Acrescenta que os erros do lançamento tributário 

foram de responsabilidade da empregadora, a qual não teria efetuado o 

repasse do imposto retido na fonte ao Fisco. Afirma que tais equívocos 

foram parcialmente solucionados pela parte requerida, mas que não 

conseguiu restituir o imposto no momento oportuno, o que teria lhe 

causado diversos transtornos. Pugna, assim, pela indenização por danos 

materiais no valor equivalente ao que lhe seria restituído, bem como 

reparação pecuniária a título de danos morais. Em resposta, a requerida 

levanta preliminar de prescrição. No mérito, sustenta a inexistência de ato 

ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar. Pois bem. 

Primeiramente, rejeito a alegação de prescrição, eis que, à luz dos 

documentos de Id 19559440 e Id 19559947, o autor teve conhecimento do 

protesto do débito tributário em 2017 e, sendo a pretensão de cunho 

indenizatório, o prazo prescricional é de três anos, conforme regra do art. 

206, § 3º, inciso I, do Código Civil, sendo certo que a demanda foi ajuizada 

em 22/04/2019. No mérito, não assiste razão ao autor. O equívoco fiscal 

cometido pela requerida em não repassar ao Fisco o imposto retido em 

folha de pagamento do autor não configura ato ilícito da empregadora para 

com o empregado, mas sim daquela para com o Fisco. Tanto assim que, 

verificada a irregularidade no procedimento tributário (Id 19559947), o 

Fisco procedeu ao cancelamento da notificação de lançamento de imposto 

sobre a renda do autor. Ademais, o fato de ter havido atraso na restituição 

do imposto de renda ao autor por conta do erro cometido pela 

empregadora não tem o condão de gerar danos materiais e morais, 

mormente porque, se devida, a restituição do tributo será realizada em 

momento futuro com as devidas correções monetárias. Por sua vez, a 

incongruência fiscal não importa em rompimento do estado de equilíbrio 

emocional do ser humano, tratando-se de mero aborrecimento ao qual 

qualquer contribuinte está sujeito. Assim, não vislumbro prática de ato 

ilícito indenizável. Ante o exposto, com fundamento nos art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, 

arquive-se. Defiro a gratuidade judiciária ao autor. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-57.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000443-57.2019.8.11.0107. REQUERENTE: MANOEL PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA VISTOS. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, qualificado na inicial, 

ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por 

danos morais contra CERVEJARIA PETRÓPOLIS CENTRO OESTE LTDA., 

igualmente qualificada e representada. Aduz o autor, em síntese, que teve 

o nome negativado junto aos cadastros de inadimplentes em face do 

débito de R$ 7.000,00 para com a empresa requerida, dívida esta que 

desconhece. Pugna pelo reconhecimento de inexistência da dívida e 

danos morais. Em resposta, a parte requerida sustenta que o débito 
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origina-se da NF 341477, emitida em 25/05/2019, com vencimento em 

17/06/2019, por meio da qual o autor adquiriu produtos e, face ao não 

pagamento no prazo, promoveu a inscrição junto aos cadastros de 

inadimplentes. Aduz que, posteriormente, o autor realizou o pagamento do 

débito em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 2.150,00 em 

07/08/2019 e a segunda no valor de R$ 4.850,00 em 08/08/2019, razão 

pela qual procedeu a baixa da restrição nominal em 12/08/2019. Ao final, 

formula pedido contraposto para ressarcimento das despesas com a 

contratação de advogado para patrocinar a defesa nos autos, bem como 

reparação pecuniária a título de danos morais. Pois bem. De início, afasto 

as preliminares arguidas em contestação, à luz do documento de Id 

24013191, o qual assegura a citação eletrônica da parte requerida, e, no 

mais, quanto à suposta instrução deficiente da inicial, trata-se de matéria 

de mérito. No mérito, tenho que não assiste razão ao autor. É fato 

incontroverso que o autor teve o nome negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo débito de R$ 7.000,00. No entanto, apesar de 

afirmar categoricamente na inicial que desconhece a dívida, tal alegação 

não condiz com a verdade. Isso porque a requerida apresentou a nota 

fiscal NF-e 000.341.477 (Id 26461735) por meio da qual o autor adquiriu 

mercadorias no referido valor, tendo este assinado de próprio punho o 

canhoto de recebimento dos produtos. Vale ressaltar que assinatura 

aposta pelo autor muito se assemelha com aquela constante da 

procuração (Id 22734156) e demais documentos apresentados quando do 

ingresso da demanda (RG, declaração de hipossuficiência, declaração de 

residência, etc... – Id’s 22734160, 22734163, 22734181), não sendo 

necessária perícia grafotécnica para se chegar a tal conclusão. Ademais, 

a requerida confirma que o autor promoveu o pagamento do débito 

posteriormente ao vencimento da nota, tendo procedido a baixa da 

restrição nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito em data de 

12/08/2019, fatos que estão plenamente comprovados nos autos pelo 

documento de Id 26461736. Neste aspecto, vale destacar que a inserção 

do devedor em rol de maus pagadores traduziu-se em comportamento 

lícito, eis que em exercício regular de direito. Para além disso, tão logo 

efetuado o pagamento, a empresa requerida promoveu a baixa cadastral. 

Improcede, portanto, a pretensão inicial. Assim, entendo que resta 

caracterizada a má-fé do autor, ao demandar em Juízo tentando alterar a 

verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), usando do processo para conseguir 

objetivo ilegal (art. 80, III, CPC), mormente porque afirmou na inicial 

desconhecer a origem do débito, o que, como visto, não encontrou 

respaldo na verdade. Quanto aos pedidos contrapostos, também não 

comportam guarida. Primeiro, porque é assente na jurisprudência que as 

despesas com a contratação de advogado para patrocinar defesa em 

ação judicial não caracterizam dano material indenizável, haja vista 

tratar-se de relação contratual estabelecida livremente entre a parte 

requerida e advogado constituído, relação esta que o autor não participou. 

Segundo, porque à despeito da possibilidade de dano moral para pessoas 

jurídicas (Súmula 227/STJ), tal fato depende da comprovação concreta de 

lesão à honra objetiva, imagem e reputação da empresa no meio comercial, 

o que não restou demonstrado nos autos. Ante ao exposto, com 

fundamento subsidiário no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, bem como os pedidos 

contrapostos, extinguindo o feito com exame do mérito. Reconheço a 

litigância de má-fé do autor, na forma do art. 80, incisos II e III, do CPC, 

aplicando-lhe multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, conforme 

regra do art. 81 do CPC, e condeno-o ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000255-64.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERRAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000255-64.2019.8.11.0107. REQUERENTE: DANIEL FERRAZ DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. DANIEL FERRAZ DOS SANTOS, já 

qualificado nos autos, ajuizou ação indenizatória por danos materiais e 

morais contra ENERGISA/MT S/A, igualmente qualificada, alegando, em 

síntese, que é proprietário de uma área rural vinculada à unidade 

consumidora 6/737830-0 junto à requerida, sendo que no dia 07/12/2018 

teve o serviço interrompido, mesmo estando em dia com o pagamento das 

faturas. Assevera que os prepostos da empresa tentaram restabelecer o 

serviço em 12/12/2018, porém, sem êxito, o que levou o autor a contratar 

empresa terceirizada para restabelecimento da energia, ao custo de R$ 

584,00. Sustenta que os seis dias em que ficou sem energia elétrica 

afetaram a produção de leite, com prejuízo de R$ 19.568,21. Pugna, ao 

final, pelo ressarcimento dos danos materiais, bem como reparação 

pecuniária a título de danos morais. Em resposta, a requerida sustenta a 

inexistência de ato ilícito, eis que a interrupção do serviço se deu de modo 

acidental, em virtude de forte descarga atmosférica na região, sendo que 

o restabelecimento do serviço foi feito no menor prazo possível, 

observada a complexidade da diligência e a localidade (zona rural). Pois 

bem. Primeiramente, afasto qualquer alegação de intempestividade da 

contestação, a qual foi juntada em 21/08/2019, tendo a audiência de 

conciliação se realizado em 14/08/2019. Isso porque, no âmbito do Eg. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de suas respectivas Turmas 

Recursais, o prazo para oferta de contestação é de cinco dias, contados 

da audiência de conciliação (Enunciado 04 do XV Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso e Súmula Cível 11 da Turma Recursal 

Única). Vale lembrar, nesse aspecto, que tal prazo é contado em dias 

úteis, na forma da Lei 13.728/18. No mérito, entendo que assiste razão 

parcial ao autor. É fato incontroverso nos autos que houve interrupção do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora vinculada à 

propriedade rural do autor, posto que tal fato foi admitido pela requerida 

em sede de contestação. Os documentos juntados pela própria requerida 

demonstram que o fornecimento de energia foi interrompido em 

07/12/2018, em razão de descarga atmosférica, situação que perdurou 

pelos dias seguintes, até o dia 13/12/2018. E referida documentação ainda 

informa que a demora no restabelecimento do serviço ocorreu “devido a 

equipe estar fazendo curso na cidade de Sinop” (sic) e/ou “devido a 

equipe estar na interjornada e atendendo duas localidades (sic), o que é 

totalmente INACEITÁVEL, haja vista que a concessionária deve possuir 

quadro pessoal suficiente para a manutenção regular do serviço. Restou 

caracterizado, deste modo, o descumprimento dos prazos estabelecidos 

no artigo 176 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, mormente diante da 

regularidade de pagamento das faturas do autor e dos inúmeros 

protocolos de reclamação administrativa apresentados, consoante 

demonstrado pelos documentos juntados na peça inicial e na própria 

contestação. Assim, o atraso no restabelecimento do serviço decorre de 

conduta exclusiva da requerida, a qual levou de seis a sete dias para 

normalizar o fornecimento da energia na unidade consumidora do autor. 

Resta, portanto, analisar os danos alegados pelo autor na inicial. - dos 

danos materiais - Relata o autor um prejuízo material de R$ 19.568,21, 

decorrente da queda na produção de leite, de despesas com 

medicamentos para os animais acometidos por mastite, despesas com 

serviço terceirizado ao religamento da energia, alimentos perdidos em 

refrigerador, além do prejuízo causado pelos animais que tiveram que ser 

vendidos “a preço de carne”. De fato, os documentos anexados em Id’s 

20189679 e 20189681 comprovam tais danos materiais, especificamente 

quanto à queda na produção de leite, despesas com medicamentos aos 

animais afetados, além do prejuízo decorrente da perda de quatro 

cabeças de gado que não mais produzirão leite. Lado outro, não há 

comprovação documental quanto aos valores gastos a título de serviço 

terceirizado para restabelecimento da energia, eis que a nota fiscal 

juntada em Id 20189677 não se correlaciona a tal serviço. E também não 

há prova mínima quanto aos prejuízos oriundos de alimentos perdidos em 

refrigerador. É inegável que tais danos decorreram diretamente da 

interrupção do serviço de energia elétrica na propriedade rural do autor, 

conforme relatado pelo laudo técnico juntado aos autos. Presente, 

portanto, o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade 
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civil. No caso, vale ressaltar que a responsabilidade civil é de natureza 

objetiva, isto é, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do 

agente causador do dano, na forma do artigo 22 do CDC c.c. artigo 37, § 

6º, da CF/88. Logo, forçoso concluir que o autor deve ser indenizado 

pelos danos materiais experimentados na ordem de R$ 18.988,21, nos 

termos do laudo técnico apresentado nos autos. - dos danos morais - 

Quanto aos danos morais, o caso também é de responsabilidade civil de 

natureza objetiva, calcada na relação de consumo estabelecida entre a 

concessionária de serviço público e o autor/consumidor (artigo 22 do CDC 

c.c. artigo 37, § 6º, da CF/88). Sem delongas, verifico hipótese de dano 

moral indenizável, eis que a demora de mais de seis dias no 

restabelecimento do serviço de energia elétrica gera inegável transtorno 

psíquico ao consumidor, mormente ao pequeno produtor rural, cujo 

sustento familiar decorre diretamente da atividade desenvolvida, a qual 

restou comprometida com a conduta desidiosa da concessionária do 

serviço público. É indiscutível que a ausência de energia elétrica por 

quase uma semana causa grave aflição emocional ao indivíduo. Trata-se, 

ademais, de dano moral in re ipsa. Neste aspecto, na análise do “quantum” 

indenizatório a título de danos morais deve-se atentar a critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não 

configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, é necessário aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Feitas 

estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato principalmente 

porque energia elétrica é serviço de natureza essencial, tendo o autor 

ficado privado do serviço por quase uma semana. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto, com fundamento nos art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e assim o 

faço para: 1. CONDENAR a requerida ENERGISA/MT S/A ao pagamento de 

R$ 18.988,21 (dezoito mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e um 

centavos), a título de danos materiais, devidos em favor do autor, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, 

§ 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo 

prejuízo, isto é, a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) 2. CONDENAR a 

requerida ENERGISA/MT S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais, devidos em favor do autor, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada mais sendo requerido, arquive-se. Havendo requerimento de 

“Cumprimento de Sentença”, proceda a alteração da classe processual 

junto ao sistema PJE e, após, intime-se a parte executada, na forma do art. 

513, § 2º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, para que efetue o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor do débito. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-07.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. B. (EXEQUENTE)

A. B. B. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. H. A. (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, 27 de abril de 2020. WILMAR BARBOSA CRUZ 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-76.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ENILZA MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UERNANDE PULCENA ROSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o advogado da parte 

autora para retirar, nesta Secretaria, a certidão de honorários 

advocatícios (ID 26147900), no prazo de cinco dias. Novo São Joaquim, 28 

de abril de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-09.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

apresente, querendo, réplica à contestação apresentada, no prazo de 

quinze dias, manifestando, na mesma oportunidade, acerca da proposta 

de acordo formulada pela parte Requerida. Novo São Joaquim, 28 de abril 

de 2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000118-51.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MASSANORE BANDO (DEPRECADO)

JANAINA ROSSAROLLA BANDO (DEPRECADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para que 

efetue o depósito das despesas da diligência complementar do Sr. Oficial 

de Justiça, observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São 

Joaquim, 28 de abril de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1000131-50.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE NOVAIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAURI BATISTA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000131-50.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): MAURI BATISTA DE QUEIROZ, GILDETE NOVAIS DE OLIVEIRA 

REU: M. B. N. Q. Tratam-se os presentes autos de Ação de Homologação 

de Modificação de Guarda, Alimentos e Regularização de Visita que 

movem MAURI BATISTA DE QUEIROZ e GILDETE NOVAIS DE OLIVEIRA. 
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Conforme petitório de id. 30162093, manifestam os autores pela 

desistência do presente feito. Assim, temos que notadamente carecem os 

autores de interesse processual, de modo que o indeferimento da petição 

inicial é medida de rigor, nos termos do art. 330, inciso III do CPC. Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: [...] III – o autor carecer de 

interesse processual. Neste sentido, EXTINGO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. 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 PJe/TJMT. Devido ao serviço já 

prestado, e, tendo em vista a baixa complexidade das diligências 

prestadas, fixo os honorários advocatícios em seu favor em 0,5 (meia) 

URH. Contudo, consigno que a expedição de certidão referente aos 

valores ficará suspensa até o deslinde do procedimento instaurado na 

Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Como 

já fora prolatada sentença nos autos, deixo de nomear novo advogado 

para atuar no feito, considerando que tal medida não se faz necessária 

neste momento. Por conseguinte, após a intimação pessoal das partes, 

sendo manifestado interesse recursal, voltem-me os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo. Não havendo discordância da decisão, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, aguardem os autos em 

arquivo provisório até o encerramento do feito acima citado. Cumpra-se. 

NOVO SÃO JOAQUIM, 16 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juíz de Direito NOVO SÃO JOAQUIM, 16 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 78800 Nr: 417-49.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN FERNANDES CAVALHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Consoante o exposto, consta nos autos que o acusado efetuo o 

pagamento da pena de multa que lhe foi imposta, conforme os 

comprovantes de depósito nos autos anexo. (fls. 77, 89, 91, 103, 107 e 

109).Entre um ato e outro, o Ministério Público pugnou à ref. 78, pela 

extinção da pena, ante o seu cumprimento integral.Vieram os autos à 

minha conclusão.FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. Analisando a 

sentença proferida, bem como toda a documentação encartada aos autos, 

constato que o reeducando cumpriu integralmente a pena imposta.Pelo 

exposto, em consonância com o requerimento do Ministério Público, 

DECLARO EXTINTA A PENA do de Willian Fernandes Cavalhier, em relação 

à condenação em epígrafe.COMUNIQUE-SE acerca da presente decisão 

ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal do Estado, ao 

INFOSEG - banco de dados de antecedentes criminais, bem como ao 

correspondente no âmbito federal e ao Juízo de origem, na forma da 

CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, PROCEDA-SE 

às anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.Após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e 

instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação 

Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo 

procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.Sem custas.Sem necessidade de intimação do 

acusado art. 1.387 da CNGC. Publ ique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.TRANSITADA EM JULGADO ESTA SENTENÇA, AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66041 Nr: 468-65.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Fabricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66801 Nr: 864-42.2015.811.0095

 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 Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66803 Nr: 865-27.2015.811.0095

 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 da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66917 Nr: 906-91.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SAVARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66919 Nr: 908-61.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO TEIXEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71799 Nr: 1906-92.2016.811.0095

 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: Maria Gerina Macedo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 
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OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Petição intitulada “AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA” juizada por Maria Gerina 

Macedo da Silva contra INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

 Entre um ato e outro a parte autora informou que ajuizou ação na Justiça 

Federal de Sinop/MT, motivo pelo qual, requer a desistência desta ação.

Assim, com fundamento nos art. 487, inciso III, alínea “a” do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 Sem custas e sem honorários.

DELIBERAÇÕES FINAIS

 Tão logo publicada a sentença, deve ser certificado o trânsito em julgado.

Após, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65981 Nr: 435-75.2015.811.0095

 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: Maria Telles de Oliveira, Jussara Teles de Oliveira, 

VALDIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTRO QUINTILIANO CORRÊA, AURORA ANA 

SANGALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:19820/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, Joel Quintella - OAB:9.563/MT, SANDRA 

CORREA DE MELLO - OAB:19680/MT, Taísa Fernandes da Silva 

Peres - OAB:12.815

 Ante o exposto, existindo conexão e continência entre as ações, 

DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a remessa dos autos r. Juízo da 3ª Vara da Comarca de 

Alta Floresta, a fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranaíta, 03 de abril de 2020TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTAJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000310-17.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDENEGO DE MACEDO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000310-17.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

ABEDENEGO DE MACEDO GUIMARAES REU: PROCURADORIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Foi editada e publicada a Resolução 

TJ-MT/OE/2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, alterando a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. Definiu-se que cabe à 1ª Vara: 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 Estado de Mato Grosso individualmente, Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado. Como consequência, definiu o 

art. 2º da Resolução que: [...] 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. A Resolução mencionada foi completada pela 

Portaria 29/2019, do Conselho da Magistratura, autorizando a 

distribuição/redistribuição dos processos com a natureza mencionada. O 

presente processo retrata uma das hipóteses trazidas pela Resolução, 

vinculando-se à competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. Fundamental sublinhar o disposto nos arts. 43 

e 64, 1º, ambos do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento 

do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada 

como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta 

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de ofício. [...] Tratando-se de competência absoluta, de rigor ser 

declarada de ofício. Ante o exposto, DECLINO A competência para o 

processamento e julgamento da presente demanda. Por consequência, 

DETERMINO a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande, com as baixas e comunicações devidas. 

Cumpra-se, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000225-31.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000225-31.2020.8.11.0095. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: JOAQUIM DOS SANTOS SILVA Vistos. Trata-se de ação 

busca e apreensão proposta por Cooperativa de Credito, Poupança e 

Investimentos do Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT/PA em 

desfavor de Joaquim dos Santos Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não recolheu às custas, assim, INTIME-A, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 do Código de 

Processo Civil), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (artigo 290, do CPC). Com o 

transcurso do prazo, certifique-se, e venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-23.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CORDEIRO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 
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1000083-23.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

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

Nome: RENATO CORDEIRO DOS ANJOS Endereço: DEPUTADO OSCAR 

SOARES, S/N, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO C, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 70740-543 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 22/05/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 1 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-23.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CORDEIRO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

619,29 (seiscentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID 25617301. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 205,89 

(duzentos e cinco reais e oitenta e nove 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-29.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

577,49 (quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ID 17552846. 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 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-35.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000746-35.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: HELENA PEREIRA 

DOS SANTOS ALMEIDA Endereço: Rua Marechal Rondon, s/n, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a) A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 31/07/2019 Hora: 14:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 
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prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-35.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA (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))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

575,01 (quinhentos e setenta e cinco reais e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID 23490155. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 161,61 

(cento e sessenta e um reais e sessenta e um 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-69.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIEL JUNIOR ALVES DE LIMA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000789-69.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.137,51 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IVANIEL JUNIOR ALVES DE 

LIMA Endereço: artur orlato, 07, jd independencia, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) 

Advogado(a): A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 14/08/2019 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 11 de julho de 2019. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-69.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIEL JUNIOR ALVES DE LIMA (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:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 23490160. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001245-19.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA RIBEIRO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001245-19.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 31.848,90 ESPÉCIE: [Concessão]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: LAURENTINA RIBEIRO 

NASCIMENTO Endereço: ZONA RURAL, SÍTIO SANTA LAURA, 

ASSENTAMENTO 26 DE JANEIRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA ADVOGADA DO POLO ATIVO nos termos do artigo 11 da resolução nº 

CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, para manifestar acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório (RPV) expedidos ID 31574760 e ID 

31574761, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. PEDRA PRETA, 27 de 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-49.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BUENO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA MENDES DA SILVA OAB - MT3691/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000316-49.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 41.253,40 ESPÉCIE: [Auxílio-invalidez, Compulsória]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: VALDIR 

BUENO DA SILVA Endereço: Rua Major Otavio Pitaluga, 819, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO POLO ATIVO 

nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, para manifestar acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório (RPV) expedidos ID 31574774 e ID 31574775, no prazo de 05 

(cinco) dias, 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, 28 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: 1001327-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARQUES ANTONIO DA SILVA OAB - MT0018565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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. 1001327-50.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 12.974,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez Acidentária, 

Restabelecimento]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: GILBERTO FERREIRA DA SILVA Endereço: Sítio Pé de Cedro, Lote 
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35, Assentamento 26 de Janeiro, Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO para apresentar impugnação a contestação 

no prazo legal. PEDRA PRETA, 28 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46109 Nr: 1491-08.2014.811.0022

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Delazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira Zuca - 

OAB:233.418/SP, Alessandro Alves Magalhães Silva - 

OAB:26.264/GO, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou 

ação de busca e apreensão em face de PAULO SÉRGIO DELAZARI, com 

suporte no Decreto-lei n.º 911/69, aduzindo que o requerido obteve junto 

ao requerente um financiamento para aquisição do bem MARCA 

VOLKSWAVEN GOL 1.6 8V(G5/NF) (I-MOTION) (TOTAL FLEX) 4, CHASSI 

Nº. 9BWAB05U09P0134161, ANO 8/9, BRANCA, PLACA NJS8219.

O despacho proferido em ref. 83 determinou a intimação pessoal da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento adequado ao 

feito, sob pena de arquivamento.

Em ref. 90 foi acostado aos autos o AR com diligência positiva de 

intimação da parte requerente.

Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê em ref. 91.

 Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

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.

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.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

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

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46846 Nr: 1776-98.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Barrachi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

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

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o 

procedimento do feito para Liquidação de Sentença, procedendo as 

devidas retificações nos autos.

Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46847 Nr: 1777-83.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Mendonça de Carvalho Corrêa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o 

procedimento do feito para Liquidação de Sentença, procedendo as 

devidas retificações nos autos.

Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 614-34.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio da Cruz Parizoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT
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 SENTENÇA

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo causídico do réu em 

ref. 116, visando suprir a omissão na sentença proferida.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na sentença, eis que esta 

não arbitrou o honorário advocatício pelo serviço prestado como 

advogados nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à partes quanto à omissão alegada, devendo ser 

ACOLHIDOS os embargos.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na sentença, pois não se 

referiu aos honorários do causídico que foi nomeado para proceder a 

defesa da parte ré no presente feito.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para acrescentar o seguinte trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. GUSTAVO 

MEDEIROS ARAÚJO, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 01 (um) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.

 Expeça-se a respectiva certidão.”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53686 Nr: 362-94.2016.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdS, GdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos interposta por GUILHERME 

DA SILVA GONÇALVES, representado por sua genitora Cristina Ferreira 

da Silva, em face de HERBERT BISPO GONÇALVES, devidamente 

qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 89, requerendo a extinção do feito, 

eis que o executado efetuou o pagamento do débito.

Instado a se manifestar (ref. 92), a representando ao Ministério Público 

manifestou-se pela extinção da execução, com espeque no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil.

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.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Renato 

Gonçalves raposo, arbitro 04 (quatro) URH, a ser suportado pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça a respectiva certidão.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54107 Nr: 492-84.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHdMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de representação oferecida pelo representante do 

Ministério Público, visando à aplicação de medidas socioeducativas em 

desfavor do menor infrator VITOR HUGO DE MOURA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, pela prática de ato infracional 

capitulado no artigo 157 do Código Penal.

Instado a se manifestar (ref. 171) a representante do Ministério Público 

pugnou pela extinção do processo, haja vista a maioridade do menor 

infrator.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que o adolescente completou 18 

(dezoito) anos de idade, conforme exposto no documento de fls. 33.

O fato de atingir a maioridade penal e civil retira o adolescente da 

aplicação das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sobretudo à aplicação de medidas socioeducativas.

O referido Estatuto, em seu artigo 2º, parágrafo único, excepciona a 

aplicação de suas normas às pessoas entre dezoito e vinte um anos de 

idade, somente às hipóteses expressas em lei, o que ocorre única e 

exclusivamente no caso de medida socioeducativa de internação, 

conforme disposto no artigo 121, §5º, do mencionado Estatuto.

Ademais, considerando que o representado atingiu a maioridade, 

conforme se vê à fl. 06, impõem-se a extinção do presente procedimento, 

uma vez que a aplicação de qualquer medida socioeducativa, no presente 

caso se mostra inadequada.

Ante o exposto, arquivo o presente feito, com fundamento no artigo 2º, 

parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da 

maioridade penal do menor infrator.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54887 Nr: 737-95.2016.811.0022

 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: Divina Leite Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidelvan Cícero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Sem condenação as custas.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dra. Silvana 

Elizabeth Santiago Gonçalves, arbitro 02 (duas) URH, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 
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necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58575 Nr: 2295-05.2016.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Cardoso Passele, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta/MT

 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:, Procuradoria do Munícipio de Pedra Preta - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela causídica da parte 

requerente em ref. 53, visando suprir a omissão na decisão proferida.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis que esta 

não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços prestados como 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na decisão, pois não se referiu 

aos honorários da causídica que foi nomeada para proceder a defesa da 

parte autora no presente feito.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para acrescentar o seguinte trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) 

URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 24 de abril de 2019.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65449 Nr: 2818-80.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Greve, Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos 

Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445

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

OAB:MT/9708-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para CONDENAR o requerida Consórcio Nacional Honda 

Ltda a indenizar o autor Bruno Greve no montante de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com 

fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros 

de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados desde 

a citação por se tratar de relação contratual, e corrigidos monetariamente 

pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o 

efetivo pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59669 Nr: 198-95.2017.811.0022

 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 Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Vilaboa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que até o momento o requerido não foi citado, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o seu atual 

endereço para citação, sob pena de extinção do feito sem a resolução do 

mérito por não cumprir as diligências que lhe cabiam.

Caso transcorrido o prazo supra, intime-o pessoalmente por meio de A.R., 

advertindo-lhe da penalidade em não indicar o endereço do requerido, 

agora no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso não seja indicado endereço, faça-me os autos conclusos.

Em sendo indicado endereço do requerido, proceda-se com sua citação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49643 Nr: 460-16.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Luiza 

Mendes da Silva em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

34 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 42 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 51).

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.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51595 Nr: 1273-43.2015.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Guia de Lima Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:MT/15525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, nos seguintes termos:

a) CONFIRMO a liminar outrora deferida, podendo a requerida negativa o 

nome da autora por ausência de pagamento do débito objeto da ação, 

desde que lhe disponibilize outro meio para pagamento do débito, 

notificando-a que a ausência de pagamento por tal meio implicará na 

negativação de seu nome;

 b) CONDENO a BV FINANCEIRA S.A. a indenizar a autora MARIA DA GUIA 

LIMA DOS ANJOS no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, 

"caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, 

calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 

evento danoso (06/04/2015), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 

398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir 

da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez 

por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52874 Nr: 39-89.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Luiza 

Mendes da Silva em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

41 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 51 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 60).

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.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52877 Nr: 41-59.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Luiza 

Mendes da Silva em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

35 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 44 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 53).

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.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 43-29.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 
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Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Luiza 

Mendes da Silva em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

40 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 49 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 57).

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.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54517 Nr: 627-96.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHCD, WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, CARLA ANDRÉIA BATISTA - OAB:18808

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de representação oferecida pelo representante do 

Ministério Público, visando à aplicação de medidas socioeducativas em 

desfavor dos menores infratores PAULO HENRIQUE CABRAL DENARDI e 

WALLIFF ALVES DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, pela prática de ato infracional capitulado no artigo 157 do Código 

Penal.

Instado a se manifestar (ref. 117) a representante do Ministério Público 

pugnou pela extinção do processo, haja vista a maioridade do menor 

infrator.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que o adolescente completou 18 

(dezoito) anos de idade, conforme exposto no documento de fls. 16 e 18.

O fato de atingir a maioridade penal e civil retira o adolescente da 

aplicação das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sobretudo à aplicação de medidas socioeducativas.

O referido Estatuto, em seu artigo 2º, parágrafo único, excepciona a 

aplicação de suas normas às pessoas entre dezoito e vinte um anos de 

idade, somente às hipóteses expressas em lei, o que ocorre única e 

exclusivamente no caso de medida socioeducativa de internação, 

conforme disposto no artigo 121, §5º, do mencionado Estatuto.

Ademais, considerando que o representado atingiu a maioridade, 

conforme se vê à fl. 16 e 18, impõem-se a extinção do presente 

procedimento, uma vez que a aplicação de qualquer medida 

socioeducativa, no presente caso se mostra inadequada.

Ante o exposto, arquivo o presente feito, com fundamento no artigo 2º, 

parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da 

maioridade penal does menores infratores.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 735-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Luiza 

Mendes da Silva em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

37 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 46 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 55).

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.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 736-13.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Luiza 

Mendes da Silva em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

33 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 42 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 53).

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.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58613 Nr: 2307-19.2016.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder da Silva Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gold Angola Empreendimentos Imobiliários SPE 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:MT/12452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - OAB:19.023-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao 

os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por 

centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Fica suspensa a exigibilidade de tais quantias por até 05 (cinco) antes, 

ante o fato do autor ser beneficiário da gratuidade judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64185 Nr: 2291-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cacildo Cordeiro Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por JOSE CACILDO 

CORDEIRO PEREIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 61 e 62 foram expedidas as requisições de pequeno valor para o 

pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme ref. 73 e 74.

O exequente peticionou requerendo o levantamento dos valores 

depositados nos autos.

Foram expedidos os alvarás judiciais em ref. 82.

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.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68002 Nr: 683-61.2018.811.0022

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de regulamentação de direito de visitas ingressada por 

Sandra Ribeiro dos Santos em desfavor de Marcos Antonio Dias Duarte, 

devidamente qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação de ref. 71, as partes entabularam acordo, 

acerca do direito de visitas do menor, requerendo a homologação do 

acordo.

Instado a se manifestar (ref. 75), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

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 em ref. 71 dos autos do 

processo.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados, Dr. João 

Faustino Neto e Dra. Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves, arbitro 03 

(três) URH para casa, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72219 Nr: 2388-94.2018.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de representação oferecida pelo representante do 

Ministério Público, visando à aplicação de medidas socioeducativas em 

desfavor do menor infrator DAVI VIEIRA DE LIMA, devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe, pela prática de ato infracional capitulado no artigo 

157 do Código Penal.

Instado a se manifestar (ref. 104) a representante do Ministério Público 

pugnou pela extinção do processo, haja vista a maioridade do menor 

infrator.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que o adolescente completou 18 

(dezoito) anos de idade, conforme exposto no documento de fls. 31.

O fato de atingir a maioridade penal e civil retira o adolescente da 

aplicação das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sobretudo à aplicação de medidas socioeducativas.

O referido Estatuto, em seu artigo 2º, parágrafo único, excepciona a 

aplicação de suas normas às pessoas entre dezoito e vinte um anos de 

idade, somente às hipóteses expressas em lei, o que ocorre única e 

exclusivamente no caso de medida socioeducativa de internação, 

conforme disposto no artigo 121, §5º, do mencionado Estatuto.

Ademais, considerando que o representado atingiu a maioridade, 

conforme se vê à fl. 31, impõem-se a extinção do presente procedimento, 

uma vez que a aplicação de qualquer medida socioeducativa, no presente 

caso se mostra inadequada.

Ante o exposto, arquivo o presente feito, com fundamento no artigo 2º, 

parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da 

maioridade penal do menor infrator.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45395 Nr: 1165-48.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Batista Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucélio Araújo da Silva - 

OAB:OAB/MT 25.493-O

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 136, mantendo a apreensão da 

arma de fogo até eventual revogação da medida de restrição pelo Juízo da 

11ª Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia de Cuiabá.

Proceda-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601), com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54435 Nr: 601-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani Teixeira Gonçalves, Jhonathan Faria 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 132.

Considerando que o réu Jhonathan se encontrava preso na Penitenciária 

Major Eldo de Sá Corrêa, conforme a informação extraída do executivo de 

pena n. 0007342-91.2017.8.11.0064 em tramite na Comarca de 

Rondonópolis, DETERMINO a intimação do réu Jhonathan nos termos do 

despacho de ref. 119.

Já com relação do réu Geovani, considerando que se encontra em lugar 

incerto, mesmo após pesquisa no sistema Infoseg, determino a sua 

intimação por edital para que tome ciência do despacho de ref. 119, com o 

prazo do edital de 20 (vinte) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55780 Nr: 1021-06.2016.811.0022

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: Leonardo Curioni Chagas, Natália Ribeiro Correia Araújo 

Curione

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por não vislumbrar nenhum óbice ao pedido, com base no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 

109, da Lei nº. 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e determino 

a retificação da certidão de casamento dos autores, em especifico o 

sobrenome do cônjuge varão, via de consequência, também deverá ser 

retificado o sobrenome da cônjuge varoa, a qual passou a adotar o 

sobrenome de seu marido, bem como o da genitora do autor, já que 

também se encontra grafado de forma incorreta, passando a constar da 

seguinte forma:

- Nome do autor: LEONARDO CURIONI CHAGAS;

- Genitora do autor: SILVANA TEREZA CURIONI CHAGAS;

- Nome de casada da autora: NATALIA RIBEIRO CORREIA ARAUJO 

CURIONI;

(...)

Ante os serviços prestados pela advogada dativa, Gabriela Pereira Costa, 

OAB/MT 21.425, arbitro seus honorários advocatícios em 02 (duas) URH, 

expeça-se sua respectiva certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59225 Nr: 2587-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 162 de 287



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Gregorio de Brito Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação apresentada pelo Ministério Público em ref. 69, somente no efeito 

devolutivo (CPP, art. 597).

Intime-se o advogado de defesa para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo de 08 (oito) dias.

Defiro o pleito de ref. 83, determinando a expedição da carta precatória 

para a intimação do réu da sentença, no endereço informado na defesa 

preliminar (ref. 09).

Após a intimação do réu, decorrido o prazo do recurso de apelação, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 787-87.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliel Carlos Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 79.

Determino a intimação do réu por edital para que tome ciência da sentença 

de ref. 63 com o prazo do edital de 20 (vinte) dias.

Proceda-se à destruição dos objetos indicados no Auto de Apreensão de 

fls. 14 e do Ofício n. 309/2017/DP de fls. 56, com fulcro no artigo 119 do 

Código de Processo Penal, lavrando-se o respectivo termo, nos termos do 

artigo 1.478 da CNGC.

Já com relação aos valores apreendidos, após o trânsito em julgado, 

considerando que não foi comprovada a origem lícita do valor apreendido 

com o réu no momento do flagrante delito (fls. 14), bem como há nos autos 

evidências que os mesmos foram adquiridos como fruto do crime que lhe 

foi imputado.

Desta feita, declaro seu perdimento em favor do fundo penitenciário, 

determinando a liberação dos valores juntando-se o comprovante aos 

autos, conforme dispõe o artigo 5º do Provimento nº 06/2017 – CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 1625-35.2014.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welington Milhomen de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DEMANDA, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

condenar o requerido ao pagamento de férias acrescida de 1/3 

constitucional, bem como 13º salário, tudo proporcional ao período 

trabalhado e não recebido pelo autor, nos limites indicados na peça inicial, 

cujo valor devido deverá será apurado em fase de liquidação de sentença.

Os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária na 

forma estabelecida pelo STJ no julgamento do REsp nº 1495146/MG:

“(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46699 Nr: 1723-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemy Vieira de Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46702 Nr: 1724-05.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Jose da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.
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Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46706 Nr: 1725-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Sementino Coelho, Sonia Sementino Coelho, Selma 

Sementino Coelho, Juliano Sementino Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46708 Nr: 1727-57.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilza Rosa de Oliveira, ROBERTO CARNEIRO 

ASSUNÇÃO FILHO, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 41 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46822 Nr: 1769-09.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Batista de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

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

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o 

procedimento do feito para Liquidação de Sentença, procedendo as 

devidas retificações nos autos.

Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46840 Nr: 1772-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Alves Ferreira, José Alves Ferreira, Antonio 

Alves Ferreira, Evani Ferreira de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46842 Nr: 1773-46.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francineide Alves Batista de Souza, Maria Aparecida 
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Alves de Souza Mendonça, Emilia Franciele de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46852 Nr: 1782-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Justino Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 42 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46892 Nr: 1787-30.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Antonio Porfirio, Silmara Cristina Porfirio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 51 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47076 Nr: 1862-69.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Farias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 42 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47078 Nr: 1863-54.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Fernandes de Camargo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

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

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 
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intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o 

procedimento do feito para Liquidação de Sentença, procedendo as 

devidas retificações nos autos.

Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47093 Nr: 1869-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmem Rocha, Vanderly Dias da Rocha Silva, 

Silvio Dias da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 34 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47095 Nr: 1871-31.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Marina Rosa de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 33 formulado pela exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47124 Nr: 1887-82.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Keiko Uchiyama Minoda, CRISTINA UCHIYAMA 

NOMURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 44 formulado pelos exequentes como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47146 Nr: 1898-14.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA ORLATO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pela exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 
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designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47150 Nr: 1900-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Rodrigues Cardoso, Tereza Pereira Cardoso 

Moreira, Devani Pereira Cardoso, Alaide Pereira Cardoso, CREUZA 

PEREIRA CARDOSO, ANTÔNIO PEREIRA CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 41 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 27 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68486 Nr: 874-09.2018.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernane Carneiro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Silva Becker 

- OAB:MT/17.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Não havendo êxito na conciliação das partes e não sendo suscitadas 

preliminares na contestação, impõe-se reconhecer que se encontram 

presentes os pressupostos processuais, a regularidade processual e por 

não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou 

o feito por saneado.

Desse modo, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, 

verifico que o presente feito não comporta julgamento antecipado, pelo 

que fixo como ponto controvertido a comprovação:

I) que o autor exerceu cargo de direção, chefia, assessoramento ou 

assistência na Administração Pública Municipal, durante o período 

consecutivo de 6 (seis) anos, conforme preceituado no revogado artigo 

160 da Lei Municipal nº 075/1998;

II) do deferimento do benefício de incorporação administrativamente, 

conforme preceituado no revogado artigo 160 da Lei Municipal nº 

075/1998; e

III) da revogação do ato administrativo que concedeu a incorporação ao 

autor.

Defiro tão somente o pedido de produção de prova documental, haja vista 

que a prova documental é suficiente para o julgamento do mérito do 

presente feito, não havendo a necessidade de produção de prova 

testemunhal ou pericial, posto que essas em nada acrescentaria para a 

solução do litígio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69803 Nr: 1411-05.2018.811.0022

 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: ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio litigioso com pedido de guarda, interposta por 

AMANDA SILVA DO SANTOS em desfavor de RENATO ALVES DOS 

SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação de ref. 69 as partes realizaram acordo, 

requerendo a sua homologação e a extinção da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

1 – Do divórcio

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

2 - Do nome

Os cônjuges voltarão a usar seu nome de solteiro, qual seja “Amanda da 

Silva”.

Em face ao exposto:

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.

b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado no acordo 

acostado em ref. 69 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas.

Expeça-se o competente mandado de averbação do divórcio (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Ante os serviços prestado pelo advogado, Dr. Antonio Roberto dos 

Santos, arbitro 01 (uma) URH a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72539 Nr: 2497-11.2018.811.0022

 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: Sirleide Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Teixeira de Lima, Elza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:6174

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar 

a desconstituição da penhora realizado nos autos de cumprimento de 

sentença de código 2780, determinando o desbloqueio integral dos valores 

da embargante que eventualmente ainda estejam bloqueados, ou 

expeça-se alvará em seu favor caso tais quantias já tenham sido 

transferidas para conta judicial.

Condeno os embargados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe 

de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-48.2020.8.11.0022

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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-48.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ANA BEZERRA 

DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ 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: 15:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 28 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: 1000427-33.2020.8.11.0022

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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000427-33.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ANA BEZERRA 

DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ 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: 15:20 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 28 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: 1000428-18.2020.8.11.0022

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000428-18.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ANA BEZERRA 

DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ 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: 13:40 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 28 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: 1000429-03.2020.8.11.0022

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)

 

PROCESSO n. 1000429-03.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ANA BEZERRA 

DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 17/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 28 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: 1000430-85.2020.8.11.0022

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000430-85.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ANA BEZERRA 

DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ 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: 14:20 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000350-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEXANDRE LUIZ RIBEIRO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000350-40.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: ELEXANDRE LUIZ RIBEIRO VIANA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Devidamente apresentação as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao TRF 1 com os cumprimentos deste 

Juízo, independente de juízo de admissibilidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000381-60.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000381-60.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: JOSE GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Devidamente apresentação as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao TRF 1 com os cumprimentos deste 

Juízo, independente de juízo de admissibilidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001639-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARGARIDA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001639-08.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ANTONIA MARGARIDA DE MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Devidamente apresentação as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao TRF 1 com os cumprimentos deste 

Juízo, independente de juízo de admissibilidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001818-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELE GONCALVES NETO (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TADEU DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001818-39.2019.8.11.0028. 

INVENTARIANTE: ROSIELE GONCALVES NETO INVENTARIADO: DIEGO 

TADEU DE ARRUDA VISTOS, Defiro o pedido de (Id 25807358), o que faço 

para determinar a suspensão dos autos até o julgamento do processo de 

n° 1002030-60.2019.8.11.0028. Determino que apense o presente feito no 

processo mencionado acima. Decorrido o prazo, intime-se o autor para 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001902-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001902-40.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ANTONIA DE MORAES REU: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANTONIA DE MORAES. Nota-se 

que a o polo passivo do feito encontra-se em face TELEFÔNICA S.A e 

restrição nos cadastros de proteção de credito e de ordem diversa da 

requerida. Dito isso, POSTERGO a analise na tutela pretendida, nos termos 

do art.321 do CPC/2015, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial acostados nos autos documentos plausíveis para o 

deferimento. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001176-66.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE ALVES DA GUIA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1001176-66.2019.8.11.0028; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Concessão]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente. Impulsiono intimação 

da parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias. POCONÉ, 28 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: 1001649-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AGNELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1001649-52.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente. Impulsiono intimação da parte recorrida para apresentar 

as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. POCONÉ, 28 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: 1001651-22.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO MONGE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1001651-22.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente. Impulsiono intimação da parte recorrida para apresentar 

as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. POCONÉ, 28 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 38781 Nr: 3091-56.2008.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salustiano Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Proceda-se as alterações necessárias.

 CITE-SE o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado na petição de ref. 67 e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62367 Nr: 2046-46.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdikleia Jayne de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que os RPV’S constam expedidos nos autos em ref’s 

98/99, expeça-se o respectivo alvará da forma requerida, devendo a 

serventia se atentar acerca dos poderes conferidos ao patrono pela 

procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111586 Nr: 2030-19.2015.811.0028

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Certifico para intimar o advogado das partes da sentença de ref 70

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93564 Nr: 2481-15.2013.811.0028

 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: Valdecir Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Pamella Amaral 

Marquetti Souza - OAB:16473-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417/A

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PRESCRITO o 

pedido da inicial que faço pra DECLARAR EXTINTO a demanda, declarando 

resolvido o processo, com o exame do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Pela sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento de custas e 

honorários que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos de art. 85, 

§2º do CPC, os quais torno inexigíveis em razão do deferimento da justiça 

gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116997 Nr: 196-44.2016.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Lemes de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorvalino Glerian - 

OAB:18906/MT, ROSEMARY MENEZES SOUZA - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lídio Alves dos Santos 

- OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por RITA DE CÁSSIA LEMES DE OLIVEIRA em face 

de BANCO PAN S/A.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora informou a ref. 20 o 

total adimplemento do processo postulando pelo arquivamento dos autos.

Devidamente intimada, a parte Requerida manifestou-se a ref. 34, 

informando que o contrato encontra-se totalmente liquidado nos sistemas 

da instituição financeira, pugnando pela extinção do feito mediante a perda 

do objeto.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O processo deve ser extinto, mormente ocorreu a efetiva perda do objeto, 

tendo em vista que este se perfazia na discussão das clausulas 

contratuais, qual a autora pleiteava a nulidade e alteração de valores.

Entretanto, sobreveio a informação de ambas as partes que o contrato 

fora liquidado, sendo portanto inexistente quaisquer obrigações entre as 

partes.

Não há deste modo, nenhum interesse processual no prosseguimento da 

presente ação. Verificada, por certo, a ausência superveniente do 

interesse processual, de modo a configurar a carência da ação.

Neste sentido, eis o seguintes julgado selecionado por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

Dessa feita, é visível e latente a falta de interesse processual, devendo o 

feito ser extinto e encaminhado ao arquivo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, determinando o arquivamento dos autos, porquanto verificada a 

perda do objeto do feito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015. Custas 

pela autora.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93564 Nr: 2481-15.2013.811.0028

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Pamella Amaral 

Marquetti Souza - OAB:16473-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417/A

 Certifico para intimar as partes da decisão de ref 73, bem como, 

manifesterem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106965 Nr: 816-90.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Certifico para intimar as partes da decisão de ref 73, bem como, 

manifesterem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107154 Nr: 882-70.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weber Soares Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Certifico para intimar as partes da despacho de ref 97, bem como, 

manifesterem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144125 Nr: 5809-11.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Odinei Antonio 

Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE CRISTINA RODRIGUES 

ROCHA - OAB:24403/O, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Certifico para intimar as partes da decisão de ref 24, bem como, 

manifesterem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110283 Nr: 1667-32.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinete Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 INTIMANDO as partes, para no prazo legal, manifestar sobre a proposta 

de Honorários Periciais apresentado na ref. 88.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000601-24.2020.8.11.0028

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:

REGINA RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000601-24.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: REGINA RODRIGUES ARAUJO DE 

AMORIM VISTOS, Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BANCO GMAC S.A, em face de REGINA RODRIGUES 

ARAUJO DE AMORIM com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14. 

Narra na inicial que, As partes firmaram Cédula de Crédito bancário n.º 

G21 6340622, para o pagamento de 36 parcelas mensais e consecutivas 

de R$ 1.248,96, vencendo-se a última em 25/02/2022, acordaram, ainda, 

em garantia ao avençado, a Alienação Fiduciária ao autor do veículo: 

Modelo: SANDERO STERWAY HI-FLEX Marca: RENAULT, Ano de 

Fabricação: 2015/2016, Cor: VERMELHA, Chassi: 93Y5SRD6GGJ151436, 

Renavam: 01075322623 PLACA: QBK2851 – MT. Ocorre que, o Réu não 

cumpriu com o avençado deixando de efetuar o pagamento das parcelas a 

partir da 1ª vencida em 25/03/2019, o que nos termos da cláusula 9ª do 

contrato e dos arts. 1.425, inc. III e 1.426 do Código Civil acarretou o 

vencimento antecipado do seu débito, perfazendo em 19/04/2020 o 

montante de R$ 40.293,28 (QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E 

TRES REAIS E VINTE E OITOM CENTAVOS), estando devidamente 

atualizado na planilha em anexo, com a inclusão dos encargos contratuais. 

Com a petição inicial vieram a contrato da alienação fiduciária, a 

notificação extrajudicial do requerido, e o demonstrativo do débito. É o 

breve relatório. Decido. Analisando os autos, observo que a ré 

encontra-se constituída em mora por força de notificação extrajudicial 

devidamente enviada para o endereço que consta no contrato, não tendo 

tomado nenhuma providência para comunicar a mudança de endereço ou 

acertar o débito. Portanto, devidamente constituído em mora. Assim, 

comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 

01.10.69. Por consequência, determino a expedição de mandado de busca 

e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante 

legal da empresa requerente ou quem este indicar. Lavre-se o respectivo 

termo de compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com 

o art. 212, § 2º do NCPC para apresentar contestação no prazo previsto 

no artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04) Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001792-41.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE CRISTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001792-41.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ANA MARIA DE CRISTO REU: INSS VISTOS, Trata-se de ação que visa a 

obtenção de benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de 

tutela com o fim de que seja concedida a implantação do benefício, 

aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, 
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artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida desde que houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, 

que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que 

a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de Novembro de 2020, 

às 16h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001786-34.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001786-34.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: HELENA CONCEICAO DA SILVA VISTOS, 

Trata-se de uma AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por B. V FINANCEIRA S.A em face de HELENA 

CONCEIÇÃO DA SILVA. A parte autora manifestou nos autos postulando 

pela desistência (Id 31515159). É o breve relatório. Decido. Neste sentido, 

diante do pedido formulado pelo autor, em face à desistência, observa-se 

que o mesmo merece acolhimento. Diante do exposto, homologo o pedido 

de desistência proposto pessoalmente pela parte autora, com fundamento 

no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem honorários. Custas pelo autor. Transitada em 

julgado a presente sentença. Após, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000784-29.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IRINEU PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000784-29.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

PEDRO IRINEU PEREIRA REU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA ESPECIAL proposto PEDRO IRINEU PEREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Narra na exordial que 

o demandante exerceu atividades em que esteve sujeito a condições 

nocivas a sua saúde e integridade física. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação. (Id 22838958). À (Id 21905257) realizou-se 

audiência de instrução, entretanto, foi redesignada pelo motivo da não 

intimação das partes. A parte autora não compareceu em nova audiência 

instrutória a (id 24747017), devidamente intimada conforme certidão de (Id 

21486726). É o relatório. Decido. O pleito não merece ser acolhido, já que 

o autor não logrou comprovar a qualidade de segurado de segurado 

especial. Com efeito, a oitiva de testemunhas se trata de matéria 

necessária para o deslinde da ação, considerando que as provas 

documentais apresentadas não se tornaram comprovadores. Ademais, 

não consta dos autos início de prova material, eis que os documentos 

juntados não se mostram idôneos para tal fim. Para a prova do alegado 

o(a) requerente deve juntar aos autos documentos conclusivos, bem 

como carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato, recibos de 

pagamentos, recibos de férias, extrato do FGTS, entre outros o que não 

se verifica, de sorte que, inexistindo início de prova material a corroborar a 

versão apresentada, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

Saliento que no Cnis não consta qual era a função exercida pelo autor, ou 

seja, não está provado que o autor era segurado especial em virtude de 

exercício de atividade penosa. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

art.485, I do CPC/2015, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, por consequência JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, ficando o autor isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, por se tratar de parte beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita. P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-86.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA LEITE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001207-86.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Fornecimento de Energia Elétrica]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda que a parte recorrente 

comprovou nos autos o recolhimento das custas. Certifico finalmente, que 

impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 27 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000430-04.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que a 

parte recorrente juntou o comprovante do recolhimento das custas. 

Certifico finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida 

apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 27 de abril de 2020 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-68.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000816-68.2018.8.11.0028; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Fornecimento de Energia Elétrica]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda 

que a parte recorrente comprovou nos autos o recolhimento das custas. 

Certifico finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida 

apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 27 de abril de 2020 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-88.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ESCOLASTICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - JEI Data: 16/07/2019 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-88.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ESCOLASTICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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 POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000847-88.2018.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.236,74; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que a 

parte recorrente comprovou nos autos o recolhimento das custas. 

Certifico finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida 

apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 28 de abril de 2020 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-60.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000424-60.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Bancários, Cartão de Crédito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE PAULO DA 

COSTA Endereço: RUA SANTO ONOFRE, 136, JOÃO GODOFREDO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO SA Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1250, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 20/05/2020 

Hora: 08:00 Tipo: Conciliação juizado. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

POCONÉ, 28 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: 1000424-60.2020.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000424-60.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Bancários, Cartão de Crédito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE PAULO DA 

COSTA Endereço: RUA SANTO ONOFRE, 136, JOÃO GODOFREDO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO SA Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1250, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 20/05/2020 Hora: 08:00 Tipo: Conciliação juizado. LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. 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. 

POCONÉ, 28 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: 1000453-13.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BISPO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000453-13.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BENTO BISPO DA COSTA Endereço: 

MARINHO DA COSTA RONDON, 222, SANTA TEREZA, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: 

Alameda Rio Negro, 161, 17 ANDAR, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 20/05/2020 Hora: 08:30. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

POCONÉ, 28 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: 1000453-13.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BISPO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000453-13.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO 
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DO CONSUMIDOR, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BENTO BISPO DA COSTA Endereço: 

MARINHO DA COSTA RONDON, 222, SANTA TEREZA, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: 

Alameda Rio Negro, 161, 17 ANDAR, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 20/05/2020 Hora: 08:30. LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. 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. 

POCONÉ, 28 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: 1000447-06.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000447-06.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA MARGARIDA BATISTA DA 

COSTA Endereço: RUA JOAQUIM VITORINO DA SILVA CAMPOS, 222, 

ANTIGA RUA "C", SANTA TEREZA, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: 

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04344-902 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 20/05/2020 Hora: 09:00. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

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. 

POCONÉ, 28 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: 1000447-06.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

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

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1000447-06.2020.8.11.0028 

Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários]

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

Nome: MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA Endereço: RUA 

JOAQUIM VITORINO DA SILVA CAMPOS, 222, ANTIGA RUA "C", SANTA 

TEREZA, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 
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ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ 

CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 

PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 20/05/2020 

Hora: 09:00. POCONÉ, 28 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: 1000056-51.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO SEBASTIAO DA ROSA RIBEIRO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000056-51.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.119,98 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALMIRO SEBASTIAO DA 

ROSA RIBEIRO Endereço: travessa joao tora, sn, centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO 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: Conciliação Juizado Poconé Data: 20/05/2020 Hora: 09:30. LOCAL 

DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. POCONÉ, 28 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: 1000056-51.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO SEBASTIAO DA ROSA RIBEIRO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000056-51.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.119,98 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALMIRO SEBASTIAO DA 

ROSA RIBEIRO Endereço: travessa joao tora, sn, centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO 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: Conciliação Juizado Poconé Data: 20/05/2020 Hora: 09:30 LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. 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. 

POCONÉ, 28 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLA JOSE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MOREL LEITE OAB - SP206951 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

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

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1000018-39.2020.8.11.0028 

Valor da causa: R$ 37.906,17 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Rescisão / 

Resolução, Consórcio, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

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

Nome: NICOLA JOSE DE ARRUDA E SILVA Endereço: Rua Campos Salles, 

52, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: PRIMO 

ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 2028, 12 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01310-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 20/05/2020 Hora: 10:00. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

POCONÉ, 28 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: 1000018-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLA JOSE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MOREL LEITE OAB - SP206951 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000018-39.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 37.906,17 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Consórcio, Rescisão do contrato 

e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: NICOLA JOSE DE ARRUDA E SILVA Endereço: 

Rua Campos Salles, 52, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 2028, 12 andar, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 20/05/2020 Hora: 10:00. LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. 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. 

POCONÉ, 28 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: 1002196-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1002196-92.2019.8.11.0028 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GRACIELE CONCEICAO DE ARRUDA 

Endereço: Rua dos Cravos, S/N, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3508, - DE 3271/3272 AO FIM, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 20/05/2020 Hora: 10:30 LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. POCONÉ, 28 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: 1000143-07.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000143-07.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 7.129,95 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANA ROSA RODRIGUES DE PAULA Endereço: Rua 

Tiradentes, S/N, Poconé-Rural, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 20/05/2020 Hora: 11:00 LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

POCONÉ, 28 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: 1000143-07.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000143-07.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 7.129,95 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANA ROSA RODRIGUES DE PAULA Endereço: Rua 

Tiradentes, S/N, Poconé-Rural, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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: Conciliação Juizado Poconé 
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Data: 20/05/2020 Hora: 11:00. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

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. 

POCONÉ, 28 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: 1000665-34.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELITA GONCALINA RODRIGUES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000665-34.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:WELITA 

GONCALINA RODRIGUES FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HILTON DA SILVA CORREA 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: 09/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 28 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: 1000667-04.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000667-04.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:EZEQUIAS DE 

PAULA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON 

RAPHAEL DELLA VALENTIN POLO PASSIVO: TELEFONICA 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: 09/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1002196-92.2019.8.11.0028 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GRACIELE 

CONCEICAO DE ARRUDA Endereço: Rua dos Cravos, S/N, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 

3508, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 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 juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

20/05/2020 Hora: 10:30. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. 

Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 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. POCONÉ, 28 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 
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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 Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-02.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000274-43.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CASTRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000274-43.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 25.780,66 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS, LIMITAÇÃO DE JUROS, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: LIDIA CASTRO ALVES, Endereço: Av. Ijau, 1504, centro, PORTO 

DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: BANCO FINASA 

BMC S.A., Endereço: NUC CIDADE DE DEUS, S/N, Andar 4, Prédio Prata, 

Vila Yara - Osasco/SP - CEP: 04794-000, FINALIDADE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 22/11/2019 

13:00 VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS. PORTO DOS GAÚCHOS, 

13 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-17.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para efetuar o recolhimento de custas da diligência 

do oficial de justiça, no prazo legal, no site do TJMT 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), ou informar 

que proporcionará meios para cumprimento da diligência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45698 Nr: 3272-35.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Tadeu Cezarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDIELY RENATA TERUEL 

DEON - OAB:25647/O, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, 

Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, NOMEIO o(a) douto(a) Advogado(a) 

Dr(a). Danilo Tenório dos Santos, OAB/MT sob o n° 23996/0, para 

patrocinar os interesses do acusado FABIO TADEU CEZAROTTO, nos 

termos e prazos legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Registro, ainda, que os devidos honorários serão regularmente arbitrados 

em sede de sentença penal.

Promova o devido cadastramento do(a) causídico(a) no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 46534 Nr: 390-66.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Natalina Palmieri Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324-OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de interposição de recurso por parte da defesa do acusado 

PAULO FARUK DE MORAES, tendo em vista a decisão de pronuncia.

Diante da tempestividade (ref. 405), recebo o recurso em sentido estrito, 

nos termos do art. 581, IV, do CPP.

Reexaminando a questão verberada, nos termos do art. 589 do CPP, 

concluo que não deve ser modificada, cujos fundamentos bem residem às 

razões do recurso, de forma que a mantenho.

Desse modo, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente suas 

contrarrazões, nos termos e prazos legais.

Por fim, sendo tudo cumprido e certificado, nos termos do artigo 583, II, do 

CPP, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, observando as 

formalidades legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 47252 Nr: 843-61.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamiris Nunes de Paula, Rillei Nunes Gomes 

Kachiyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21.308-O, Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos.

Tendo em vista a renúncia do douto causídico Advogado Dr. Silvio Luiz de 

Oliveira, inscrito na OAB/MT sob o n° 3.546-A (ref. 160), que patrocinava 

a defesa da corré Tamiris Nunes de Paula, ARBITRO/FIXO 3 (três) URH’s 

em razão do trabalho desempenhado no feito.

Sem prejuízo disso, atente-se as deliberações exaradas no processo, 

diante da constituição de novo profissional pela supramencionada 

acusada, conforme se extrai da ref. 154.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 50488 Nr: 2780-09.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, NOMEIO o(a) douto(a) Advogado(a) 

Dr(a). Andiely Renata Teruel Deon, OAB/MT sob o n° 25647/0, para 

patrocinar os interesses do acusado DANIEL ALVES DE SOUZA, nos 

termos e prazos legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Registro, ainda, que os devidos honorários serão regularmente arbitrados 

em sede de sentença penal.

Promova o devido cadastramento do(a) causídico(a) no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 1031-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO 

LUCIANO DA SILVA, com fulcro no art. 109, inciso IV e art. 30 da Lei 

11.343/06, c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal, em face do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antecipada e 

abstrata.Outrossim, a pena de multa quando for alternativa ou 

cumulativamente cominada ou aplicada, é atingida pela prescrição no 

mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 14, 

II.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica.ARBITRO em favor 

do causídico nomeado 3 (três) URH’s, devendo a i. secretaria expedir a 

respectiva certidão de crédito.Recolham-se os mandados de prisão, 

porventura expedidos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI” - P. I. Cumpra.Após, com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28106 Nr: 330-98.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Caubelli, Sebastião Caubelli 

Martins, Rosalvo Cunha Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Willy Alberto Heitmann Neto - OAB:20763

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR os 

réus ROSALVO CUNHA RIBEIRO, SEBASTIÃO CAUBELLI MARTINS e LUIS 

CARLOS CAUBELLI na sanção do art. 14, da Lei nº 10.826/03.Passo a 

dosar a pena.4. DOSIMETRIA A individualização da pena em concreto 

deve atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal. 4.1 

Da dosimetriaO delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é 

abstratamente punido com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e 

multa.4.1.1. DA DOSIMETRIA DE ROSALVO CUNHA RIBEIRO1ª FASE: 

Circunstâncias JudiciaisEm conformidade com o art. 59 do Código Penal, 

passo a analisar as circunstâncias judiciais:•(...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000274-43.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CASTRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000274-43.2019.8.11.0019 Assunto: [Contratos 

Bancários, Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato] Autor: 

LIDIA CASTRO ALVES Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos. Preliminarmente, certifique a Secretaria sobre o prazo da 

contestação, levando em conta o prazo de 15 (quinze) dias úteis que se 

iniciaram na data da audiência de conciliação (Art. 335, I, do CPC). No que 

tange ao pedido da multa formulado na audiência de conciliação, 

DEFERI-O, eis que mesmo devidamente intimado para comparecer a 

solenidade a parte requerida ausentou-se, sem qualquer justificativa (id 

26396177), razão pela qual, aplico multa de 05% do valor da causa em 

desfavor do requerido, no termo do artigo 334, § 8º, do CPC. Por fim, no 

que tange ao pedido de aplicação de multa pelo descumprimento da tutela 

antecipada por parte do requerido, INDEFIRO, por ora, pois a parte 

requerida não fora intimada conforme determinado na decisão de id 

22409174, ou seja, após a consignação em juízo dos valores, portanto, 

INTIME-SE o requerido para que cumpra a supracitada determinação, 

promovendo a exclusão do nome da requerente de quaisquer órgãos de 

proteção ao crédito que eventualmente tenha sido incluído e que venha a 

se abster de realizar novas inclusões até ulterior deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto dos Gaúchos-MT, 27 de abril 

de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-17.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 
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DOS GAÚCHOS Autos: 1000418-17.2019.8.11.0019 Assunto: [Duplicata] 

Autor: CAIADO PNEUS LTDA Requerido: ANTONIO FRANCISCO DE LIMA 

Vistos. Tendo em vista a manifestação de id 26114354, REVOGO o 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita concedido na decisão de id 

26114354, em razão da parte exequente ter comprovado recolhimento das 

custas da distribuição da presente ação. No mais, mantenho o restante da 

supracitada decisão. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto 

dos Gaúchos-MT, 27 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz 

de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000382-72.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELSO ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000382-72.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Indenização por Dano Moral] Autor: PAULO CELSO ORTEGA Requerido: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando a certidão de decurso 

de prazo de id 27474793, antes de proceder na forma disciplinada no art. 

355 (Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e 

da Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

dos Gaúchos-MT, 27 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz 

de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000114-18.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR MARCELO HAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000114-18.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Expropriação de Bens, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, 

Correção Monetária] Autor: COLONIZADORA NOROESTE 

MATOGROSSENSE SA Requerido: EDMAR MARCELO HAGA Vistos. 

Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COLONICADORA NOROESTE MATROGROSSENSE S/A em desfavor de 

EDMAR MARCELO HAGA, todos devidamente qualificadas nos autos. 

Recebida a petição inicial (id 19252567), antes de citar a parte executada, 

a exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) 

meses, diante das tentativas de negociações que estão sendo realizadas 

pelas partes de forma extraprocessual (id 26126333). É o relatório do 

necessário. Considerando que nos termos do art. 313, inciso II, do Código 

de Processo Civil “suspende-se o processo: (…) pela convenção das 

partes”, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, de modo que 

DETERMINO que os autos aguardem em arquivo provisório pelo prazo de 

06 (seis) meses. Transcorrido o prazo concedido sem qualquer notícia 

acerca da composição entre as partes, INTIME-SE a parte exequente. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto dos Gaúchos-MT, 27 

de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000238-64.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINARIO SEBASTIAO DE MATTOS (REQUERENTE)

JANAINA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000238-64.2020.8.11.0019 Assunto: [Dissolução] 

Autor: LUSINARIO SEBASTIAO DE MATTOS e outros Requerido: Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE 

BENS, GUARDA, ALIMENTOS e REGULAMENTAÇÃO DE VISITA proposta 

por LUSINARIO SEBASTIÃO DE MATTOS e JANAINA FERREIRA DE 

SOUZA DE MATOS, ambos devidamente qualificado nos autos. Narra a 

inicial que os requerentes conviveram em matrimônio durante 

aproximadamente 4 (quatro) anos, sob o regime de Comunhão Parcial de 

Bens, porém, em meados de janeiro do ano de 2020, o casal decidiu 

colocar fim à vida conjugal. Aduzem, ainda, que da supracitada união 

resultou o nascimento de 01 (uma) filha, EMANUELLY FERREIRA DE 

SOUZA DE MATOS, nascida em 01 de fevereiro de 2016, conforme 

certidão de nascimento amealhada aos autos. Quanto ao infante, optaram 

pela guarda unilateral a ser exercida pela genitora, de modo que a criança 

permanecerá sob os cuidados daquela, assegurado ao genitor o direito de 

visita-lo da forma estipulada no termo de acordo. Ademais, o genitor 

pagará a título de pensão alimentícia a filha 33,5% do salário mínimo 

vigente no país, até o dia 15 de cada mês, começando no dia 15/04/2020, 

inclusive 50% das despesas extraordinária, mediante recibo ou depósito 

bancário na conta de titularidade da genitora. Consta, ainda, que a 

requerente voltará com o nome de solteira: JANAINA FERREIRA DE 

SOUZA. Os bens do casal ficaram partilhados da seguinte forma: O 

cônjuge varão ficará com um veículo automóvel e R$ 32.000,00 (trinta e 

dois mil reais) e; a cônjuge virago ficará com o lote urbano, móveis 

residenciais que guarnecem a residência do casal e R$ 32.000,00 (trinta e 

dois mil reais). Com a inicial vieram os documentos necessários 

(documentos pessoais das partes, documentos dos bens partilhados, 
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certidão de nascimento e certidão de casamento). Instado, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso se manifestou favorável aos pedidos 

formulados, conforme parecer de id 31442066. Os autos vieram-me 

conclusos para sentença. É relato do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando o mérito da ação, entendo que a pretensão dos requerentes 

merece guarida, senão vejamos. A Emenda Constitucional nº 66/2010 

alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a 

ter a seguinte redação:“§ 6º o casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio”. Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, 

observa-se que doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, 

através da decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de 

separação de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento 

objetivo (culpa ou dolo). Face às considerações aduzidas e, de acordo 

com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. In casu, tal 

requisito restou devidamente comprovado, posto que os cônjuges 

reconhecem o fim da relação e manifestam de forma consensual a 

pretensão em dissolver o vínculo matrimonial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, e assim, 

DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a 

redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, ressalvando que 

a requerente voltará a utilizar o nome de solteira: JANAINA FERREIRA DE 

SOUZA, conforme postulado e consentido pelas partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o Processo com Resolução do Mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. IV – 

PROVIDÊNCIAS FINAIS Com espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO 

a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO 

em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em face da 

gratuidade antes deferida, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da presente sentença, 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, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15. 

Transitada em julgado esta sentença, o quer deverá ser certificado, 

expeça-se o mandado para a averbação do divórcio no Registro Civil das 

Pessoas Naturais. Expeça-se Termo de Guarda Definitiva da menor, em 

favor da genitora. Por fim, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

arquivem-se estes autos. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 27 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000427-76.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

a respeito do cálculo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000415-62.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

a respeito do cálculo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000407-85.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

a respeito do cálculo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000403-48.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

a respeito do cálculo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000419-02.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

a respeito do cálculo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000346-30.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

a respeito do cálculo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000393-04.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

a respeito do cálculo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000092-23.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-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: 

1000092-23.2020.8.11.0019; Valor causa: R$ 3.714,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 
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Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 28 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: 1000334-16.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000334-16.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 6.499,57; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 28 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: 1000380-05.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000380-05.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 4.642,55; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 28 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: 1000345-45.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/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: 

1000345-45.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 8.217,96; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 28 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: 1000412-10.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMO o exequente para que, 

ciente, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias(Documentos 

vinculados).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000186-05.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMO o exequente para que, 

ciente, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias(Documentos 

vinculados).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000404-33.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA SOARES DE SOUZA OAB - MT24002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMO o exequente para que, 

ciente, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias(Documentos 

vinculados).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010091-17.2016.8.11.0019

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: 

8010091-17.2016.8.11.0019. EXEQUENTE: MARCIA DE CAMPOS LUNA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsando os autos 

verifico que até o momento não houve a realização do necessário cálculo 

para retenção de imposto sobre a renda, desse modo, REMETAM-SE os 

autos ao Contador para realização do cálculo, apenas contendo a 

retenção de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e a 

contribuição previdenciária (se incidentes), por meio do sistema SRP, na 

forma do Provimento 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020, tendo em vista 

que a Fazenda Pública executada não se opõe ao valor cobrado na 

petição inicial da presente execução (id 8996265), bem como que inclusiva 

já decorreu o prazo para juntada do comprovante de pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor expedida nos autos. Após, faça-me o feito 

concluso para analise do pedido de sequestro formulado pela parte 

exequente no id 30469439. Cumpra-se e Intime-se. Porto dos Gaúchos/MT, 

28 de abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000197-68.2018.8.11.0019
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Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CAMPOS MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000197-68.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: LEILA CAMPOS MACEDO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Defiro a PENHORA 

ONLINE pleiteado no id 29287080, a ser realizada nas contas bancárias da 

executada TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62, no 

valor de R$ 8.378,48 (oito mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos), e, ato continuo, anexe a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimado para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, 

ou sendo estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da 

execução, desde já determino que seja intimada a parte exequente para 

que dê andamento no feito e requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos, 28 de abril de 2020. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000273-98.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

coop. de créd. de livre adm. de assoc. do araguaia - Sicredi araguia 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Considerando que a parte autora pagou apenas a diligência do 

Oficial de Justiça, impulsiono os autos a sua intimação para efetuar o 

pagamento das custas processuais devidas, conforme consta na certidão 

do cartório distribuidor desta Comarca.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001798-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PANZARINI OAB - MT0010426A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA OAB - MT8460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MOTA (REQUERIDO)

ADEMIR ANTONIO LANG (REQUERIDO)

BENEDITO MISRE DA SILVA E OUTROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001798-52.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A 

REQUERIDO: ADAO MOTA, ADEMIR ANTONIO LANG, BENEDITO MISRE DA 

SILVA E OUTROS Vistos, etc. Considerando o ofício retro comunicando a 

suspensão da solenidade anteriormente designada, bem como a 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, aguarde-se na secretaria 

nova informação a ser enviada pelo juízo de origem. Outrossim, tendo em 

vista o teor das derradeiras certidões juntadas pelos meirinhos 

anteriormente designados no feito, designo para substituí-los os oficiais de 

justiça, Roger dos Santos Lopes e Steven Couto Simom Coronado, a fim 

de acompanharem as diligências necessárias a serem realizadas no 

presente procedimento. Por fim, consigno que as intimações necessárias 

serão efetuadas na ação principal. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001030-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001030-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CONFRESA - MT - SISPUMCONF. REU: PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO 

DE MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Certifique-se acerca do prazo de 

resposta. Atualize-se o cadastro dos procuradores nos autos. Após, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001841-86.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. A. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001841-86.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: CLAUDIA SILVA MACHADO REQUERIDO: RAIMUNDO 

FRANCISCO DE ARAUJO FILHO Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio 

litigioso proposta por CLAUDIA SILVA MACHADO DE ARAUJO em 

desfavor de RAIMUNDO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO, ambos já 

qualificados nos autos. Após regular tramitação do feito, consta dos autos 

pedido de desistência da parte autora a qual informou que não tem mais 

interesse no andamento processual. Com vistas dos autos, o Parquet não 

se opôs ao pedido da autora. 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, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

de 03 URH em favor do advogado Matheus Roos - OAB/MT nº 19.739, pela 

atuação dativa em favor da parte autora. Sem custas. P. R. I. Porto Alegre 

do Norte/MT, 28 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 70830 Nr: 3847-88.2016.811.0059

 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
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 PARTE AUTORA: RODRIGUES DA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do 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 CPC.Os honorários periciais foram devidamente quitados, 

consoante alvará eletrônico juntado ao feito.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 82975 Nr: 4848-74.2017.811.0059

 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: KEVIN REZENDE CARVALHO

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do 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 CPC.Os honorários periciais foram devidamente quitados, 

consoante alvará eletrônico juntado ao feito.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 91616 Nr: 10187-14.2017.811.0059

 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: PAULO CÉSAR SOUZA SANTOS

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do 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 CPC.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 96934 Nr: 878-32.2018.811.0059

 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: BCADS, EMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PACIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar a parte ré ao 

pagamento no valor de R$ 2.700,00(dois mil e setecentos reais), a título de 

restituição de despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigidos pelo 

INPC desde o evento danoso, acrescido de 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).Os honorários 

periciais foram devidamente quitados, consoante alvará eletrônico juntado 

ao feito.P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 62030 Nr: 123-76.2016.811.0059

 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): AGROPECUÁRIA ESTRELA DO XINGU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Montavanni Beato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iracy Gonçalves da Silva 

Neto - OAB:DF 41.794

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para o fim 

de:1.DETERMINAR a parte requerida que se abstenha de praticar novos 

atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no 

aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e 

cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 

ORTNs;2.CONDENAR a parte requerida a recompor a área degradada, 

reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de 

forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob 

pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis 

do Tesouro Nacional – ORTNs;3.CONDENAR o requerido a efetuar a 

compensação pelos danos ambientais causados, observados os 

requisitos estabelecidos na legislação de regência; e4.na impossibilidade 

da recuperação da área degradada, CONDENAR o requerido a obrigação 

de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados 

pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e 

recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção 

prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, 

devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.Sem 

honorários advocatícios.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as baixas pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000238-41.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MORAIS DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO(A))

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE DE MORAIS GAWSKI OAB - MT27324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY SOARES DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000238-41.2020.8.11.0059. 

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS MORAIS DE OLIVEIRA IMPETRADO: 
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VANDERLEY SOARES DA SILVA Vistos, etc. MARCOS VINICIUS MORAIS 

DE OLIVEIRA impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO LIMINAR contra suposto ato coator do prefeito, Vanderley Soares 

da Silva, do município de São José do Xingú/MT, partes devidamente 

qualificadas na exordial. Alega o impetrante que, em razão de aprovação 

em concurso público, foi nomeado para o cargo de farmacêutico, 

conforme disposição do Edital de Processo Seletivo n. 001/2019, para 

preenchimento de diversas vagas no município, no qual obteve a maior 

nota para a vaga que disputou, sendo o resultado definitivo homologado 

pelo Decreto Municipal n. 153/2019. Explanou, assim, que foi convocado 

para assumir a referida vaga pelo Edital de Convocação n. 001/2019, de 

10 de outubro de 2019, onde constava o prazo de apresentação no dia 

14.10.2019. Contudo, ao chegar na cidade neste dia, os órgãos da 

administração municipal estavam fechados em razão do Decreto Municipal 

Executivo n. 162/2019, de 08 de outubro de 2019, que antecipou o feriado 

do dia dos professores. Assim, apresentou os documentos necessários e 

tomou posse do cargo no dia seguinte, 15 de outubro de 2019, sendo 

encaminhado ao seu posto de serviço, onde começou prontamente a 

trabalhar. Contudo, o impetrante iniciou o trabalho no dia 15.10.2019 e 

laborou até o dia 12 de dezembro de 2019, quando soube que havia sido 

eliminado, sumariamente, por meio da Portaria n. 244/2019, publicada pela 

AMM por supostamente não ter cumprido com os requisitos necessários 

para assunção do cargo. Assim, requer a “concessão de liminar inaudita 

altera parte a fim de proceder a reintegração do IMPETRANTE, MARCOS 

VINÍCIUS MORAIS DE OLIVEIRA, ao cargo em que foi aprovado 

(farmacêutico no município de São José do Xingu – MT), sendo que requer 

desde já a fixação de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de 

descumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 536, §1º do CPC”. 

Por fim, postulou os benefícios da justiça gratuita. Com a inicial, juntou 

documentos. Determinada a intimação para emendar a inicial, a fim declinar 

a pessoa jurídica a qual está vinculada a autoridade coatora (fl. 129), foi 

apresentada à fl. 131. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. De início, friso que os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular, bem como as condições da ação se 

encontram presentes de forma escorreita, razão pela qual recebo a inicial. 

Por meio de documentos acostados aos autos (fls. 23/27), até mesmo pela 

atual situação em que se encontra o impetrante, na qual foi eliminado 

sumariamente do quadro de servidores do município impetrado, DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50 e do art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Trata-se de mandado de segurança 

com pedido de concessão de liminar a fim de reintegrar o impetrante ao 

cargo em que foi aprovado por meio de processo seletivo simplificado. O 

Mandado de Segurança é o instrumento judicial, descrito na Constituição 

Federal (art. 5º, LXIX e LXX) e regulado pela Lei 12.016/09, hábil a 

proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou 

Habeas Data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça (art. 1º, Lei n.° 12.016/09), aplicando-se, 

supletivamente, em caso de omissão da referida lei, o Código de Processo 

Civil. Dessa forma, para que seja possível o cabimento do Mandado de 

Segurança, é preciso que o ato da coação seja comprovado de plano, no 

momento da propositura da ação, as afirmações de fato resultantes da 

violação, pois, se depender de comprovação posterior, não é líquido nem 

certo, para fins de Mandado de Segurança. Para a concessão de liminar 

em Mandado de Segurança obrigatoriamente se faz necessária a 

presença de dois requisitos legais objetivos: a plausabilidade dos 

fundamentos da impetração (fumus boni iuris ou fumaça do bom direito) e 

a ineficácia da ordem judicial em caso de eventual procedência final da 

pretensão (periculum in mora ou perigo da demora). Ademais, cabe ao 

julgador, em cognição sumária, adotar os critérios para aferir a medida 

liminar em mandado de segurança e, ao exercitar seu livre convencimento, 

decidir sobre a conveniência ou não do seu deferimento, observando os 

requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Nos termos do 

art. 7º, III, da Lei 12.016/09, o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica”. De curial conhecimento que o concurso 

é um procedimento administrativo, caracterizado pela prática de uma série 

de atos ordenados na forma prevista em lei e no edital, através do qual se 

proporciona à Administração Pública a oportunidade de escolha dos 

melhores candidatos para cargos de provimento efetivo e empregos 

públicos. Trata-se de instrumento que viabiliza igualdade de tratamento 

para os postulantes, não sendo admitidas regras que limitem o caráter 

competitivo do concurso. Ademais, com a publicação do edital, este se 

torna lei entre as partes (administração pública e candidato), o ato que 

antes era meramente administrativo, passa a ser vinculado, devendo as 

partes obedecer todas as normas e prazo ali estipulados. Pois bem, da 

análise sumária do caso submetido a exame, verifica-se que os requisitos 

necessários à concessão da medida liminar estão presentes. No que se 

refere à aprovação e convocação do impetrante ao cargo de 

Farmacêutico Bioquímico do Município de São José do Xingú/MT, 

verifica-se pelos seguintes documentos carreados aos autos, Edital 

Complementar n. 001/2019; Decreto Municipal n. 153/2019; e Edital de 

Convocação n. 01/2019. O impetrante demonstrou, por meio da 

Declaração emitida pela Gestora Municipal de Saúde que estava 

exercendo o cargo de farmacêutico junto à farmácia do município, com 

horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h 

às 17, onde iniciou suas atividades em 15.10.2019 (fl. 106). Desta feita, 

por ser servidor público, que logrou êxito em aprovação de Processo 

Seletivo Simplificado, foi convocado e estava exercendo atividades 

laborais junto ao município impetrado, consoante depreende-se pelas 

guias de protocolos e encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saúde 

da Prefeitura de São José do Xingú/MT, bem como o Termo de Inspeção do 

CRF/MT (fls. 107/127). Nesse caminhar fático, extrai-se da Portaria N. 

244/2019, publicada em 12 de dezembro de 2019, pela Associação 

Mato-Grossense dos Municípios – AMM, que o impetrante foi eliminado 

sumariamente do quadro de servidores do município impetrado, sob 

alegação de descumprimento do item 7.3.14 do Teste Seletivo Simplificado 

001/2019 c/c com a alínea “i” do Edital de Convocação n. 001/2019. Sobre 

os dispositivos mencionados na referida portaria cabe transcrever: “(...) 

7.3.14. Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de 

profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de 

anuidade e certidão de regularidade. “i) Possuir e comprovar o 

pré-requisito para o cargo, à época da contratação; (...)”. Com essas 

considerações, vislumbra-se pelos documentos carreados pelo 

impetrante, especialmente a cédula de identidade do Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de Mato Grosso e respectiva Certidão Negativa de 

Débito – CND n. 574/2019 (fls. 28/29 e 128), que o impetrante teve a 

expedição de sua carteira profissional em 18.09.2019 e, em 15.10.2019, 

lhe foi emitida uma certidão negativa do referido conselho de classe, data 

de sua posse ao cargo. Desse modo, verifico que o impetrante não deixou 

de comprovar a providência exigida, ademais, embora se diga que 

servidor nomeado por concurso público tenha direito à posse, não se 

pode olvidar que a condição determinante para a nomeação – 

comprovação da quitação profissional exigida – foi atendida, indicando a 

probabilidade do direito do impetrante. Ademais, não se verifica plausível a 

argumentação do município, explicitada por meio de parecer da 

Assessoria Jurídica, de que não foram apresentados todos os 

documentos solicitados pelo edital, uma vez que deveria ser prontamente 

conferido no ato da contratação. Além disso, há também urgência no 

pedido e perigo de dano, uma vez que desde o mês de dezembro de 2019 

o impetrante foi eliminado do quadro de servidores do Município de São 

José do Xingú/MT e encontra-se sem emprego e consequente 

remuneração. Desse modo, através da prova pré-constituída nos autos, 

em juízo de cognição sumária, entendo que o impetrante faz jus à sua 

reintegração ao cargo em que já estava exercendo no município 

impetrado, após sua devida aprovação e consequente convocação. ANTE 

O EXPOSTO, CONCEDO A LIMINAR, para o fim de determinar ao Município 

de São José do Xingú/MT, que efetive a reintegração do impetrante, 

MARCOS VINÍCIUS MORAIS DE OLIVEIRA, ao cargo em que foi aprovado, 

por meio do Edital de Processo Seletivo n. 001/2019, sob pena de multa 

mensal (para cada mês de descumprimento) no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), limitados a 24 (vinte e quatro) meses e responsabilização 

por crime de desobediência de ordem judicial previsto no artigo 330 do 

Código Penal, e art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas e da aplicação da Lei n.º 1.079/50. Intime-se o 

impetrante e notifique-se a autoridade coatora ou quem atualmente suas 

vezes fizer, para que, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, 

inciso I da Lei 12.016/2009, preste as informações necessárias. Decorrido 

o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 
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12.016/2009. Processe-se os autos com prioridade, em razão do 

deferimento da liminar, nos termos do artigo 7º, § 4º da Lei 12.016/2009. 

Após manifestação do Ministério Público, venham-me os autos conclusos 

para sentença. Notifique-se. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000570-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON JOSE SALES DIAS (REU)

SALES DIAS & DIAS LTDA - ME (REU)

LUCINEIA SALES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000570-76.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: SALES DIAS & DIAS LTDA - ME, 

ADENILTON JOSE SALES DIAS, LUCINEIA SALES 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 15208159, os requeridos foram citados e 

quedaram-se inertes. Assim, diante da inércia dos requeridos 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 os executados para pagamento do valor devido, 

no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (CPC, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINON ROCHA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000106-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIZANGELA LUZ SILVA REQUERIDO: EDINON ROCHA DA 

COSTA Vistos, etc. Tendo em vista a renúncia apresentada pelo causídico 

outrora nomeado, nomeio o advogado, Dr. Matheus Roos, OAB/MT n. 

19.739, para representar o polo passivo. No mais, cumpra-se conforme 

decisão retro, devendo o advogado nomeado apresentar a documentação 

informada na decisão de ID n. 31241319. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000637-70.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ROSA DO LAGO (REU)

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000637-70.2020.8.11.0059. 

AUTOR: MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE REU: MUNICIPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE, DANIEL ROSA DO LAGO Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Declaração de Nulidade de Ato 

Normativo com Tutela de Urgência e face do Município de Porto Alegre do 

Norte /MT e do prefeito, Daniel Rosa Lago, devidamente qualificados. 

Aduziu o parquet, em síntese, que instaurou o Procedimento Administrativo 

registrado sob o SIMP n. 000617-074/2020, a fim de acompanhar a 

execução dos serviços públicos de saúde contra a pandemia da doença 

COVID-19 (“coronavírus”) pelos Municípios que integram a Comarca. A 

medida foi adotada em virtude da emergência sanitária reconhecida pela 

Lei n. 13.979/20. Continuou narrando que o Município de Porto Alegre do 

Norte, assim como a União e o Estado de Mato Grosso, editou sucessivos 

Atos Normativos, estando atualmente vigente o Decreto Municipal n. 

1129/2020, de 14 de abril de 2020. Referido decreto vai de encontro à 

Recomendação do Ministério Público, por meio das Promotorias de Justiça 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, expedida em 02 de abril de 2020, 

em que se recomendava ao Gestor Público que se atentasse às 

disposições previstas no Decreto Estadual n. 432/2020, de 31 de março 

de 2020, além de impor algumas outras restrições. Assim, pugnou pela 

imediata suspensão da eficácia do art. 2º (integral); art. 3º (parcial, 

exclusivamente à permissão ao funcionamento de empresas do comércio 

varejista da construção civil, empresas de construção civil, materiais de 

construção, tintas, materiais elétricos e afins); art. 5º (integral); e art. 7º, 

V, VI e XI (integral) do Decreto Municipal n. 1129/2020. Por meio da 

decisão de fls. 526/534, foi deferido o pedido de tutela de urgência e 

determinada a citação. Citado (fl. 540), o município de Porto Alegre do 

Norte/MT apresentou contestação, alegando que já havia revogado o 

Decreto Municipal n. 1129/2020, com a publicação em 16/04/2020, do 

Decreto Municipal n. 1130/2020, atualmente vigente, alinhado com as 

determinações do Decreto Estadual n. 432/2020, motivo pelo qual, pugnou 

pela extinção do presente processo por perda do objeto, ocasião em que 

juntou da nova normativa (fls. 542/562). Com vista dos autos, a 

representante do Ministério Público requereu a extinção do processo sem 

resolução do mérito, uma vez que restou caracterizada a perda 

superveniente do interesse processual (fls. 565/566). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Tendo em vista que o 

presente feito tem como objeto a declaração de nulidade de dispositivos 

do Decreto Municipal n. 1.129/2020, que contrariava preceitos do Decreto 

Estadual n. 432/2020 e, na sequência, foi revogado pela edição de um 

novo Decreto Municipal (1.130/2020), o qual alinhou com a mencionada 

normativa estadual, acarretou a perda do objeto em tela. Nesse sentido: “A 

perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, 

condição da ação cuja falta leva à extinção do processo” (STJ-aªT. RMS 

19,055, Min, Teori Zavaskci, j. 9.5.6, DJU 18.5.06). Ante o exposto, com 

base na motivação supra, defiro o pedido das partes e JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se 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: 1000133-69.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON RODRIGUES PANIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Vistos. De pronto, 

cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não 

traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 

3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar 

eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 
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responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 31249853, de modo que SE 

PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto ao CPF/CNPJ apontado pelo 

exequente e de sua inteira responsabilização. Se frutífera a localização de 

veículos em nome dos executados, PROMOVA-SE a penhora, depósito e 

avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV e art. 

839 do CPC. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, 

bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-20.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PORTO 

ALEGRE DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE RUA Tocantins, 0, Setor dos Esportes - PORTO ALEGRE DO 

NORTE Numero do Processo: 0010120-77.2011.811.0053 Polo Ativo: 

PAULO AGUIAR DE SENA Polo Passivo: Banco Pan Americano Vistos. 1. 

DEFERE-SE penhora on line de valores, tendo em vista a ordem 

preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC. 2. Havendo constrição total 

ou parcial de valores, INTIMEM-SE as partes, sendo que o Executado, 

querendo, poderá oferecer os respectivos embargos à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Enunciado 93 do FONAJE[2]. 3. 

Restando infrutífera a penhora on line, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avalição, devendo o Sr. oficial de justiça proceder de imediato na penhora 

de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, CPC). Se 

efetuada a penhora de bens, INTIME-SE o executado e seu cônjuge, 

companheiro, se bem imóvel, para que ofereça embargos no prazo de 15 

dias nos termos do art. 52, inciso IX c.c art. 915 do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. [2] ?O bloqueio on-line de numerário 

será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a 

lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição?

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-26.2019.8.11.0059

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:

ERIKA DIAS QUARESMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002427-26.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ERIKA DIAS QUARESMA 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, 15 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: 1000379-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAI SABINO REIS BRITO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000379-94.2019.8.11.0059. REQUERENTE: RAI SABINO REIS BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 Nova Canaã do Norte/MT, 27 

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: 1002440-25.2019.8.11.0059

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:

IMA AWYTYNGA RAINEL TAPIRAPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002440-25.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: IMA AWYTYNGA RAINEL TAPIRAPE 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, 15 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: 1002469-75.2019.8.11.0059

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 DE LOURDES DE MEDEIROS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002469-75.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS 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, 15 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: 1002451-54.2019.8.11.0059

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:

KAOREWYGI REGINALDO TAPIRAPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002451-54.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: KAOREWYGI REGINALDO TAPIRAPE Tendo em vista a 

certidão retro, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de cinco dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-47.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUDOVICO MENDONCA DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000311-47.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LUDOVICO MENDONCA DE 

ALMEIDA 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,16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR BORGES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000305-40.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ALDENOR BORGES 

BARBOSA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA 

DO NORTE Trata-se de Embargos de declaração em face da sentença que 

julgou Improcedentes os pedidos lançados na inicial. O promovente, ora 

embargante, afirma que a sentença se omitiu quanto ao pedido de 

gratuidade de justiça gratuita. Sobre a gratuidade da justiça, tem-se que o 

microssistema do juizado especial já abrange a gratuidade de justiça em 

sede de primeira estância, sendo assim, desnecessário o deferimento do 

benefício requerido. Além disso, em caso de recurso, o pedido será 

analisado quando do recebimento do mesmo e, em caso de indeferimento, 

será aberto prazo para recolher custas, conforme estipula o FONAJE 115. 

Assim, REJEITOS os embargos de declaração apresentados pela parte 

autora. Em tempo, para que o autor tenha direito aos benefícios da justiça 

gratuita deverá trazer aos autos comprovantes de renda atualizado, bem 

como certidão do cartório de que não há bens imóveis em seu nome e 

certidão do DETRAN constando não haver veículos em seu CPF. Submeto 

os autos a MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

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. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRISIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO ITAU S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010009-94.2015.8.11.0059. REQUERENTE: ANDRISIA DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU S/A Vistos, etc. 

Tendo em vista a expedição de alvará eletrônico, conforme comprovante 

em anexo, bem como levanto em conta que já houve prolação da sentença 

de extinção, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (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 PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000022-51.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RONEY DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 
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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, 27 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: 1000040-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000040-72.2018.8.11.0059. REQUERENTE: FABIO GONCALVES 

MARINHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A 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, 27 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (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: 

1002148-40.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MATHEUS ROOS REQUERIDO: 

SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - 

EPP Vistos etc, Considerando as normas estabelecidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do Tribunal de Justiça que 

estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, e 

observando que a parte autora já se manifestou, AGUARDE-SE o 

transcurso do prazo da parte requerida, após a retomada da contagem 

dos prazos processuais, e após, com ou sem manifestação certifique-se 

e venham-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 28 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA COSTA BARROS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001409-67.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento de guia de diligência de oficial de Justiça, a qual poderá ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, a fim de possibilitar a 

expedição e cumprimento do mandado de citação. Porto Alegre do Norte, 

28 de abril de 2020. Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RITA DAMIAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUGUINEY BATISTA CUNHA OAB - MT0015890A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001747-41.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TEREZINHA RITA DAMIAO EXECUTADO: FRANCISCO DOS 

SANTOS RODRIGUES Vistos. Considerando a devolução da carta 

precatória às fls. retro, intime-se a exequente 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, 28 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000805-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIELE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000805-09.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DIELE GOMES DA SILVA REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SAO JOSE DO XINGU Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 28 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000996-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. D. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON BRUNO MENDES OAB - 702.598.241-51 (REPRESENTANTE)

TATIANE ADORNO BENTO OAB - MT25195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000996-88.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: E. H. D. D. M. REPRESENTANTE: EWERTON BRUNO MENDES 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA Vistos. 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. Porto Alegre do 

Norte - MT, 28 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PEREIRA NEVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação das partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide, no prazo legal. Porto Alegre do Norte, 28 de abril de 2020. Renata 

de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001420-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação das partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide, no prazo legal. Porto Alegre do Norte, 28 de abril de 2020. Renata 

de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIJAN DE SOUSA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação das partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide, no prazo legal. Porto Alegre do Norte, 28 de abril de 2020. Renata 

de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001423-51.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação das partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide, no prazo legal. Porto Alegre do Norte, 28 de abril de 2020. Renata 

de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000913-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REDINELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000913-72.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para prestar informações acerca de 

sua atual situação laboral, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do 

Norte, 28 de abril de 2020. Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000750-58.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO CESAR DE SOUZA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000750-58.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): TULIO CESAR DE SOUZA FREITAS REU: MUNICIPIO DE 

CANABRAVA DO NORTE Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas 

que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 28 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001392-31.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BORGES DOS SANTOS OAB - MT17438/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001392-31.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: GELSON DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 28 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000106-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BASTOS DE LIMA (REQUERENTE)

MICHAEL PICCININI (REQUERENTE)

ADELICO JOSE VERGINASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))
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ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO CARLOS DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000106-18.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOAO BASTOS DE LIMA, MICHAEL PICCININI, ADELICO 

JOSE VERGINASSI REQUERIDO: LICINIO CARLOS DA COSTA Vistos. 

Tendo em vista que os valores depositados foram vinculados ao feito, bem 

como expedido o competente alvará eletrônico, conforme comprovante 

anexo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 28 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001788-08.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação das partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Porto Alegre do Norte, 28 de 

abril de 2020. Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001788-08.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação das partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Porto Alegre do Norte, 28 de 

abril de 2020. Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001555-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. S. B. (REQUERIDO)

G. C. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação das partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Porto Alegre do Norte, 28 de 

abril de 2020. Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 56102 Nr: 1059-38.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F RAMOS COMERCIO ME, F. BATISTA 

SANTOS ME, FABIO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Consoante o teor da certidão contida à referência 100, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao 

feito.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem os autos 

conclusos.

Intimem-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 59874 Nr: 3240-12.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bismarque Ribeiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Vigna - 

OAB:173.477 SP

 Despacho

Vistos, etc.

Defiro pedido contido à referência 81 e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte executada para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem 

conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 66404 Nr: 1880-08.2016.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Feliciano Borba - ME, Alessandra 

Feliciano Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte executada não foi localizado no endereço 

constante dos autos, por se encontrar na capital goiana realizando 

tratamento médico, consoante se extrai da certidão posta à referência 42, 

defiro o pedido formulado à referência 52, devendo ser expedido o 

necessário para citar a executada por edital, nos termos do artigo 8º, 

inciso IV, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, tornem os autos 

conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 68149 Nr: 2483-81.2016.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medeflecha Ind. E Com de Madeiras LTDA, 

EMILIO RIBEIRO SILVA, Emival Soares Martins, IVAN JOSÉ DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de MADEFLECHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

MADEIRAS LTDA, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital (referência 50), contudo não apresentou manifestação.

 É cediço que ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado 

curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos 

da Súmula 196 do STJ e do artigo 72, II, do Código Processo Civil.

Dessa forma, deve-se assegurar ao réu revel citado por edital o direito ao 

contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados.

 “In casu”, em que pese a revelia da parte ora executada citada por edital, 

verifico que até o momento não lhe foi nomeado curador especial.

 A ausência da referida nomeação acarreta a nulidade dos atos 

posteriores à citação por edital, que por se tratar de matéria de ordem 

pública, pode ser reconhecida a qualquer momento.

 Impende registrar que os atos até então praticados não acarretaram 

prejuízo à parte executada, visto que não efetivado nenhum ato constritivo 

sobre seus bens.

 Outrossim, considerando que esta Comarca atualmente encontra-se 

desarrimada de Defensoria Pública, nomeio o advogado Dr. MATHEUS 

ROOS OAB/MT n. 19.739, atuante nesta Comarca, como curador especial 

para defender os interesses da parte executada, conforme previsão da 

mencionada súmula.

Intime-se o curador especial ora nomeado acerca do múnus e para que 

apresente defesa, no prazo legal.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 69961 Nr: 3417-39.2016.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Baixo Araguaia Ltda, JOSE 

ADEILDO MORAIS DUARTE, Leocir Francisco Reichert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão posta à referência 33, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, ficando a parte exequente intimada de que os efeitos 

previstos no artigo 40 da Lei 6.830/1980 serão produzidos 

independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 71319 Nr: 4066-04.2016.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA DONA LENA LTDA, MARIA HELENA 

BARRETO MARTINS, ROBERTO RUIZ MARTINS

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

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido contido à referência 29, determino a intimação 

da Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar quanto 

ao pedido suspensão posto à referência 19.

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

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 97451 Nr: 1160-70.2018.811.0059

 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): ALMIR ROMUALDO DA SILVA ME, Jeiel 

Antunes Calaca Luz Ferreira, JESSIKA LORRAYNE FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão contida à referência 34, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao 

feito.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem os autos 

conclusos.

Intimem-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 92811 Nr: 10846-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Millkia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que em 15 dias se 

manifeste acerca da certidao do Oficial de Justica de ref,. 55, bem com 

para que junte aos autos o pagamento de diligëncia a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 1884-45.2016.811.0059

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. N. da Costa - Soverteria, ILDA NAVARRO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de I.N. DA COSTA SORVETERIA.

Compulsando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital (referência 53), contudo não apresentou manifestação.

 É cediço que ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado 

curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos 

da Súmula 196 do STJ e do artigo 72, II, do Código Processo Civil.

Dessa forma, deve-se assegurar ao réu revel citado por edital o direito ao 

contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados.

 “In casu”, em que pese a revelia da parte ora executada citada por edital, 

verifico que até o momento não lhe foi nomeado curador especial.

 A ausência da referida nomeação acarreta a nulidade dos atos 

posteriores à citação por edital, que por se tratar de matéria de ordem 

pública, pode ser reconhecida a qualquer momento.

 Impende registrar que os atos até então praticados não acarretaram 

prejuízo à parte executada, visto que não efetivado nenhum ato constritivo 

sobre seus bens.

 Outrossim, considerando que esta Comarca atualmente encontra-se 

desarrimada de Defensoria Pública, nomeio o advogado Dr. MATHEUS 

ROOS OAB/MT n. 19.739, atuante nesta Comarca, como curador especial 

para defender os interesses da parte executada, conforme previsão da 

mencionada súmula.

Intime-se o curador especial ora nomeado acerca do múnus e para que 

apresente defesa, no prazo legal.
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 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000358-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI GOMES DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREITAS MACHADO OAB - MG109431 (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 Iraci Gomes da 

Silva Rocha em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Em 

decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia e, 

por fim, designada a sessão instrutória para a produção de prova oral (Id 

18947670). Citada, a autarquia quedou-se silente. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e ao final decido. 

Aprioristicamente, cumpre-me salientar que, por ordenança expressa no 

Código de Processo Civil, não será válida a confissão de fatos que 

versam sobre direitos indisponíveis. Nesse rumo, a título de 

esclarecimento, havendo silêncio da parte demandada e o processo se 

tratando de direito não disponível, os efeitos materiais da revelia não serão 

produzidos, uma vez que nesta hipótese a confissão ficta está vedada. 

Ademais, sabe-se que o INSS é ente administrativo que compõe a 

estrutura da Administração Pública Federal Indireta, de modo que, em suas 

relações jurídicas, em especial aquelas que versam sobre direito público, 

será regido pelos princípios da supremacia e da indisponibilidade do 

interesse público. Conclui-se, portanto que, embora a autarquia tenha se 

mantido silente quanto às alegações inicialmente proferidas, a confissão 

ficta não será admitida, consoante a inteligência extraída da combinação 

dos artigos 392, 341, inciso I e 345, inciso I, todos do Código de Ritos. 

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 e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei n.º 8.213/91. Por conseguinte, concedo o prazo de 10 

(dez) dias à parte autora e 20 (vinte) 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. Transcorridos os prazos 

supra, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 28 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001843-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AMARAL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DA FONSECA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

NEUZA AMARAL FERREIRA (CONFINANTES)

GENESIO ALVES DE LIMA (CONFINANTES)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão Vistos. A parte autora comunicou nos autos o falecimento do 

requerido, de modo a silenciar-se após. Em vista disso, suspendo o 

processo pelo prazo de 02 (dois) meses para que, promova às diligências 

necessárias para fins de citação do espólio, de quem for o sucessor ou, 

se for o caso, dos herdeiros, sob pena de extinção do feito, nos moldes 

do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo 

com ou sem manifestação, volvam-me os autos conclusos. Intime-se a 

parte autora. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 28 

de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000209-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000209-59.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: EDIVAM ALVES DE SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Conforme certificado pela 

Secretaria Judicial, não foi possível expedir os RPV’s em razão da 

existência de irregularidade no CPF do requerente, que, conforme 

informado pelo advogado, veio a falecer. Diante disso, o causídico 

requereu a expedição do RPV na integralidade em seu nome. Todavia, 

tenho que o pedido, ao menos nesse momento, deve ser indeferido, haja 

vista que ainda não foram intimados os sucessores do requerente para 

habilitação nos autos. Assim, diante da notícia do falecimento do autor, 

intimem-se os seus sucessores ou herdeiros, no endereço declinado na 

inicial, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 313, §2.°, II, do CPC, a fim de que viabilizar o 

recebimento do crédito existente na presente ação. Sem prejuízo, 

intime-se o causídico do autor, via DJe, para que, havendo interesse na 

sucessão processual, providencie a regularização do polo ativo com a 

habilitação dos herdeiros e apresentação da documentação necessária, 

inclusive procuração outorgada pelos sucessores, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

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

necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001304-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANE DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CARMELITA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001304-27.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CLEANE DOS SANTOS DIAS REQUERIDO: MARIA 

CARMELITA DO ESPIRITO SANTO SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação de 

Modificação de Curatela ajuizada por CLEANE DOS SANTOS DIAS em face 

de MARIA CARMELITA DO ESPIRITO SANTO, ambas qualificadas. Durante 

o trâmite processual, a requerente informou nos autos que a requerida 

veio a falecer, de modo que o processo perdeu seu objeto. É o relatório. 

Fundamento e decido. Considerando o relatado, é de rigor a extinção do 

feito, pois o falecimento da parte requerida torna impossível o alcance da 
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pretensão da parte autora, qual seja, a modificação da curatela da 

requerida, acarretando a perda superveniente do objeto em questão. Ante 

o exposto, com base na motivação supra, JULGO extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC. 

Sem custas, ante a gratuidade de justiça concedida. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte-MT, 28 de abril de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 686-50.2016.811.0098

 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: JOSEFA DA SILVA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INFORMAR A AUTORA QUE FOI ENVIADO 

OFICIO PARA CONTA ÚNICA PROCEDA A VINCULAÇÃO DOS VALORES E 

APÓS O RETORNO DO OFICIO SERA EXPEDIDO O ALVARÁ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67012 Nr: 917-72.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosa 

Dolores Duranti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Novaes de Araújo, Luciano da 

Cunha Gonçalves, José Rodrigo do Nascimento Duranti, Maico Marcelo 

Machado, Antonio de Andrade Ferreira, Leidiane Santiago Silva, Gedário 

Liberto de Jesus, Cícero da Silva, Amanda Silva Zanre Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON SANTIAGO ARAGÃO - 

OAB:25833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789/MT, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia para DESCLASSIFICAR o delito previsto no art. 33, §3º, da Lei 

11.343/06, imputado a José Rodrigo do Nascimento Duranti, para o delito 

previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como para CONDENA-LO por 

este último. Ainda, ABSOLVO todos os acusados pelo delito previsto no 

art. 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal. Por fim, CONDENO os acusados Reginaldo 

Novais de Araújo, Luciano da Cunha Gonçalves, José Rodrigo Nascimento 

Duranti, Antonio de Andrade Ferreira, Maico Marcelo Machado, Leidiane 

Santiago Silva, Amanda Silva Zanre Brito, Gedário Liberto de Jesus e 

Cícero da Silva, nos moldes requestados na inicial acusatória, pelos delitos 

previstos no art. 161, §1º, II, do Código Penal, c/c art. 38 da Lei 9.605/98, 

todos em concurso material de delitos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-51.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JULISMAR CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000010-51.2017.8.11.0098 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

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

Nome: JULISMAR CEBALHO Endereço: RUA: ILHA SALOMÃO, 15, QD 02, 

AEROPORTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Impulsiono os autos com fulcro na PORTARIA n. 

283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a realização de 

sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de intimar VOSSA 

SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de abril de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS (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: 1000140-41.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000140-41.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.105,29 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDEMIR ANDRADE DOS 

SANTOS Endereço: Rua Felicíssimo Pinto de Miranda, s/n, Centro, PORTO 

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

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

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Impulsiono os autos com 

fulcro na PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que 
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autoriza a realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a 

finalidade de intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da 

parte , para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO 

ESPERIDIÃO, 28 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-08.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MIRANDA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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))

 

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. 1000127-08.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 38.160,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Citação, Antecipação de Tutela / 

Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NEIDE MIRANDA MENACHO Endereço: Feliciano Pinto 

de Miranda, 506, centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Rua Coronel José 

Dulce, 234, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Impulsiono os autos 

com fulcro na PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que 

autoriza a realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a 

finalidade de intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da 

parte , para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO 

ESPERIDIÃO, 28 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

(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: 1000184-55.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(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. 1000184-55.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.603,50 

ESPÉCIE: [Lei de Imprensa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ALVES DA SILVA Endereço: RUA 

PAULO VERISSIMO, 72, centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI 

- SP - CEP: 06472-900 Impulsiono os autos com fulcro na PORTARIA n. 

283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a realização de 

sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de intimar VOSSA 

SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 28 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, 
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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: 1000186-25.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINA SABORE FLORES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(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. 1000186-25.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.300,00 

ESPÉCIE: [Lei de Imprensa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARTINA SABORE FLORES Endereço: 

RUA CELINA REAL, 091, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Impulsiono os autos com fulcro na 

PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a 

realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de 

intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 28 

de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS (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: 1000258-12.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Termo de Acordo e Instrumentos Constitutivos

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-59.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA CECILIA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1000132-59.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ZENILDA CECILIA MONTEIRO Endereço: 

Rua Vovó Marta, 242, Beira Rio, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-040 Impulsiono os autos com fulcro na PORTARIA n. 

283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a realização de 

sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de intimar VOSSA 

SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 28 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-94.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))
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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. 1000259-94.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 8.560,00 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CICERA DOS SANTOS NETO Endereço: 

RUA DAS ORQUIDEAS, 20, JARDIM AEROPORTO, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SABEMI SEGURADORA S.A 

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, - ATÉ 998/999, CENTRO HISTÓRICO, 

PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-190 Impulsiono os autos com fulcro na 

PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a 

realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de 

intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 28 

de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELYY SILVA FREITAS (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: 1000256-42.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (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. 1000256-42.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.206,80 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, CENTRO, PORTO 

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

DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Endereço: RUA GENERAL CÂMARA, 

CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-230 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para no , no prazo de 05 

(cinco) dias, querendo, manifestar acerca petição do requerido quanto à 

comprovação do pagamento e requerer o que entender de direito. PORTO 

ESPERIDIÃO, 28 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

(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: 1000076-31.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SURUBI RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000076-31.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE ANTONIO SURUBI 

RAMOS Endereço: Rua Paulo Verissimo, S/N, INDEFINIDO, PORTO 

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

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

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Impulsiono os autos com 

fulcro na PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que 

autoriza a realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a 

finalidade de intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da 

parte , para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO 

ESPERIDIÃO, 28 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 
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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: 1000257-27.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA NUNES DA MATA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

LUCIO ISSAMU MAEDA OAB - PR80571 (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. 1000257-27.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 8.000,00 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARTA NUNES DA MATA CAMPOS 

Endereço: RUA PARANA, SN, PROXIMO A PRAÇA CENTRAL, CENTRO, 

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

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Endereço: RUA INÁCIO LUSTOSA, 

SÃO FRANCISCO, CURITIBA - PR - CEP: 80510-000 Impulsiono os autos 

com fulcro na PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que 

autoriza a realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a 

finalidade de intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da 

parte , para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO 

ESPERIDIÃO, 28 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-52.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA MENACHO ANGELICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1000094-52.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: POLLIANA MENACHO 

ANGELICO Endereço: Rua Praça Jose, 81, Indefinido, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: 

AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, 1.970, - ATÉ 789/790, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 Impulsiono os autos com fulcro na 

PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a 

realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de 

intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 28 

de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS (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: 1000098-89.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA GAUDINO PAIS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000098-89.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SONIA APARECIDA GAUDINO 

PAIS BOTELHO REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 1. Vistos. 2. 
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Cuida-se na espécie de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, ajuizado por Sônia Aparecida Gaudino Pais 

Botelho, em face de Telefônica Data S/A, todos devidamente qualificados. 

3. Em análise detida dos autos, verifico que há em tramitação neste juízo 

ação de código 1000099-74.2017.8.11.0098, contendo as mesmas partes 

e a mesma causa de pedir. 4. Como é cediço, o instituto da litispendência 

se caracteriza através do ajuizamento de duas ações que possuem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como 

determinam os §§ 1º, 2º e 3º do art. 337, do NCPC (Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro), in verbis: (...) “§ 1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º 

Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete 

ação que está em curso. (...) 5. Nessa toada, a respeito do tema Nelson 

Nery Junior leciona que: “Ocorre à litispendência quando se reproduz 

ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto 

têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e 

imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência. Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda 

ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo 

ser extinto o processo sem julgamento do mérito (Código de Processo Civil 

Comentado, 6ª edição, RT, p. 655)”. 6. Consigno que o processo de código 

1000098-89.2017.8.11.0098 foi distribuído primeiramente que a presente 

demanda, bem como atento ao princípios da efetividade, economia e 

celeridade processual, tenho que a extinção deste é medida que se impõe. 

7. Ante o exposto, considerando que o presente feito se trata de hipótese 

de litispendência, JULGO EXTINTO os autos sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 8. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência. 9. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 10. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 22 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-49.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010097-49.2014.8.11.0098. REQUERENTE: SIMONE HENRIQUE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 1. Vistos. 2. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais por deficiência na prestação de 

serviço proposta por Simone Henrique de Souza em desfavor de Vivo 

S.A., todos devidamente qualificados nos autos. 3. Dispenso relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 4. Vieram os autos 

conclusos. 5. É o sucinto relato. 6. Decido. 7. Considerando o 

adimplemento da obrigação, considerando a juntada do considerando o 

alvará eletrônico em id. 28433631, JULGO EXTINTA a presente ação e o 

faço com fulcro nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 

8. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 22 de 

abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-44.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BENEDITO DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000101-44.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SEBASTIAO BENEDITO DE 

ALMEIDA GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. 

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença. 3. Intime-se o devedor para pagar o 

valor indicado na petição retro, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na 

aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado 

de penhora e avaliação. 4. Efetuado o pagamento parcial da obrigação 

perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o 

restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de 

Processo Civil. 5. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525). 

6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 8. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 27 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

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 traga aos autos 

cópia da Guia que foi realizado o recolhimento de diligência do Oficial de 

Justiça, uma vez que é necessária para que seja feito o pagamento.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000295-93.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT18587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIGOR AGRO LTDA (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27/07/2020 às 14:15 (MT).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-33.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO 49567500134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos 

opostos.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62927 Nr: 3922-93.2018.811.0080

 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): MARCOS ANTÔNIO BOLSANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte ´re, na pessoa de seu advogado, para que dê início ao 

cumprimento das obrigações, em virtude do aceite do Parquet.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000235-26.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCIMARIO GARCIA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

VANDERLI GERALDO BARBOSA (TESTEMUNHA)

FRANCISCO CARLOS MARIANO FAGUNDES (TESTEMUNHA)

GEOVANE AZEVEDO DA SILVA (TESTEMUNHA)

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000235-26.2020.8.11.0079. REQUERENTE: CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR 

REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA Vistos. Nos termos do 

artigo 388 e seguintes da CNGC, a distribuição da carta precatória fica 

condicionada ao recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 

7.603/2001) que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação. Ademais, no caso de expedição de carta 

precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, 

postos de arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br). Ainda, as cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita. Faltando algum destes requisitos, o Juízo Deprecado 

procederá a imediata devolução da missiva para saneamento das 

irregularidades (art. 389, §§ 1º e 2º, da CNGC). Deste modo, 

considerando-se o apontamento negativo no sistema PJe e a ausência de 

comprovante da guia de recolhimento juntado na missiva, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais devidas, sob pena de devolução ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-21.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCA GOMES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000936-21.2019.8.11.0079. AUTOR(A): CONSTANCA GOMES CORREA 

REU: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL Vistos. INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre o 

comprovante de depósito juntado no id. 30099591, no prazo de 10 dias. 

Após, conclusos. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000233-56.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM PEREIRA DA SILVA DIAS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA OAB - MT0016921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. S. D. (LITISCONSORTES)

Y. R. B. (LITISCONSORTES)

JOELSON PEREIRA DIAS (ESPÓLIO)

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 : 

1000233-56.2020.8.11.0079. INVENTARIANTE: MIRIAM PEREIRA DA SILVA 

DIAS ESPÓLIO: JOELSON PEREIRA DIAS LITISCONSORTES: D. P. D. S. D., 

Y. R. B. Vistos. Ante a existência dos requisitos formais e materiais, nos 

termos do art. 610 e seguintes do CPC, RECEBO a inicial. Logo, DEFIRO o 

processamento do presente inventário dos bens deixados pelo de cujus 

Joelson Pereira Dias (certidão de óbito: id. 31449387). A esse propósito, 

NOMEIO a autora Mirian Pereira da Silva Dias para o cargo de 

inventariante, a quem incumbe: (i) em 05 dias, prestar o compromisso legal 

de bem e fielmente desempenhar o cargo, mediante termo nos autos (art. 

617, parágrafo único, do CPC); (ii) nos 20 dias subsequentes, apresentar 

as primeiras declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 

620, caput, do CPC; (iii) com as primeiras declarações, incumbe anexar 

documentos pendentes: a) a correta representação processual de cada 

herdeiro e respectivo cônjuge, se casado for, ou o requerimento de 

citação, para a devida habilitação, caso não seja comum o procurador 

judicial; b) matrículas atualizadas dos bens imóveis; c) comprovante de 

propriedade dos bens móveis; d) certidões negativas fiscais das 

Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em nome do de 

cujus. Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros 

eventualmente não representados nos autos. Após, decorrido o prazo 

comum de 10 dias, com ou sem manifestação, ABRA-SE vistas dos autos 

à Fazenda Pública Estadual. Ante a existência de interessado incapaz, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público (art. 178, II, CPC). 

Considerando as alegações da autora e o valor da causa, nos termos do 

artigo 98, § 6°, do CPC, DEFIRO o parcelamento das custas judicias em 06 

parcelas mensais, devendo o comprovante da primeira parcela ser juntado 

nos autos até o momento em que forem apresentadas as primeiras 

declarações. Cumpra-se, impulsionando devidamente o feito. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-49.2020.8.11.0079

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:

RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

CELSO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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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 : 

1000227-49.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA, CELSO PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos. Ante a existência dos requisitos formais e materiais, nos 

termos do art. 824 e seguintes do Código de Processo Civil, RECEBO a 

inicial. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829, CPC). 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 da parte executada (art. 829, §1º do 

CPC). Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

ação, com fulcro no art. 827 do CPC, sendo que, havendo pronto 

pagamento, no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida 

pela metade (art. 827, §1º, do CPC). No cumprimento do ato citatório, 

deverá ser a parte executada cientificada do que preceituam os arts. 914, 

915, 916, 917 do CPC. Ademais, conforme demonstrativo do sistema PJE, 

as custas já foram oportunamente recolhidas. Porém, determino que a 

autora faça juntada do respectivo comprovante de pagamento nos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000041-60.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOU MACIEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUGUINEY BATISTA CUNHA OAB - MT0015890A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEITON ERIKSEN FERREIRA OAB - MT19517/A (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 : 

1000041-60.2019.8.11.0079. AUTOR(A): ARNOU MACIEL RIBEIRO REU: 

MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA Vistos. Está encerrada a fase 

postulatória. Não há preliminares a serem analisadas. Assim, DECLARO o 

processo saneado nos seguintes termos: 1. É incontroverso o fato de que 

o requerido emitiu 11 cártulas de cheques em favor do autor sem o seu 

conhecimento, conforme reconhecido na contestação. 2. Porém, ainda é 

controvertido nos autos o fato de terem ou não circulado na praça as 11 

cártulas de cheques emitidas, vez que o requerido afirma que apenas 02 

foram efetivamente descontadas. Por sua vez, não constam nos autos os 

espelhos dos respectivos cheques. 3. As questões de direito relevantes 

consistem em aplicar o regime jurídico da responsabilidade civil do ente 

público, decorrente de dano moral (art. 186 e 917 do CC, bem como art. 5°, 

incisos V e X, e art. 37, § 6°, da CF). O ônus da prova segue a regra 

ordinária prescrita no art. 373, incisos I e II, do CPC, ou seja, à parte autora 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito e à parte requerida 

incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora. DEFIRO a produção de prova documental postulada pela 

parte autora, a fim de determinar seja oficiado o Banco do Brasil, agência 

de São Félix do Araguaia-MT, requisitando o fornecimento das 

microfilmagens dos cheques emitidos pelo Município de Bom Jesus do 

Araguaia-MT, em favor do autor Arnou Maciel Ribeiro (CPF 

460.131.131-49, RG 0727387-8 SSP-MT), no decorrer do ano de 2018. Em 

especial, deverão ser apresentadas as microfilmagens dos cheques 

números 217941 e 217942, referente à conta nº 10.673 – 9, agência 1135 

-5, Banco do Brasil. Com a resposta do Banco do Brasil, ENCAMINHE-SE 

cópia dos autos à autoridade policial e ao Ministério Público, a fim de que 

seja apurado eventual crime e ato ímprobo. Certifique-se. Após, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da documentação, no 

prazo comum de 15 dias. Na oportunidade, as partes também deverão 

manifestar interesse na produção de outras provas, de forma 

fundamentada e justificada, sob pena de indeferimento. Por fim, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, impulsionando devidamente o feito. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001005-53.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO (EXECUTADO)

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 : 

1001005-53.2019.8.11.0079. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO Vistos. Banco do Brasil 

S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Antônio 

Bizarro da Nave Neto (id. 24477851). Custas oportunamente recolhidas 

(id. 24486178). Recebida a inicial, sobreveio termo de acordo celebrado 

entre as partes (id. 29704600). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

do essencial. Decido. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos, o 

acordo celebrado pelas partes, que será regido pelos exatos termos da 

avença (id. 29704600). Em consequência, com fundamento no art. 922 do 

CPC, SUSPENDO o curso da execução até o dia 28/05/2028, prazo 

concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente 

a obrigação (id. 29704600). Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

o processo retomará o seu curso. Suspensa a execução, não serão 

praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de 

arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. 

Ainda, a teor do art. 838 e seguintes do CPC, DETERMINO seja lavrado do 

termo de penhora do imóvel objeto da garantia, conforme pactuado no 

acordo entabulado entre as partes (id. 29704600). Para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação da penhora no registro competente, mediante apresentação 

de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial (art. 

844, CPC). Anoto que a eventual exclusão do nome do executado dos 

órgãos de proteção ao crédito é ônus da exequente (Súmula 548, STJ). 

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção de quitação. 

Após, conclusos para possível extinção. Cumpra-se, impulsionado 

devidamente o feito. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000865-19.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEUSA NOLETO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (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))

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000865-19.2019.8.11.0079. AUTORA: ADILEUSA NOLETO LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Adileusa 

Noleto Lima ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos 

morais em face do Bradesco Financiamentos S/A (id. 22489871). Não 

houve êxito na tentativa de conciliação (id. 27587942). Citado, o requerido 

apresentou contestação (id. 27534791). Houve réplica (id. 28328436). Por 

fim, vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e 

decido. Verifico que constam nos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, sendo desnecessária eventual produção 

probatória na espécie, visto que a controvérsia é eminentemente jurídica 

(art. 355, inciso I, do CPC). O art. 355, inciso I, do CPC, prevê a 

possibilidade de julgamento imediato do mérito diante da desnecessidade 

do prosseguimento do feito à instrução probatória. O mérito da causa é 
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julgado no momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, 

qualquer demora em examinar o mérito importa em violação do direito 

fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, CF, e 

art. 4°, CPC), porque implica dilação indevida na resolução da causa. 

Anoto que a preliminar alegada pelo requerido se confunde com a análise 

meritória. Com efeito, inexistindo preliminares a serem analisadas, passo 

ao julgamento do mérito. Alega a parte autora que ajuizou ação de 

indenização por danos morais, autos código 31756, que tramitou neste 

juízo, em face da requerida. Naquela sede a ação foi julgada procedente, 

ocasião em que foi reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como imposta condenação à requerida por danos morais em 

razão de negativação indevida, vez que a autora não foi a responsável 

pelo respectivo financiamento, que foi celebrado mediante fraude. Por sua 

vez, o contrato teve como objeto o veículo Kia Sportage LX3 2.0 G2, 

Ano/Mod. 2011/2011, Placa NPG 9603, Renavam 335949207, no importe 

de R$ 152.451,87. Nesse cenário, requer a autora seja o requerido 

condenando na obrigação de fazer, para que proceda a exclusão do 

gravame do veículo em seu nome, bem como promova a exclusão das 

dívidas referente ao IPVA (id. 22489871). De outro lado, em suma, alega o 

requerido que não tem responsabilidade em proceder a baixa do gravame, 

vez que não praticou qualquer ato ilícito, sendo também vítima da fraude 

praticada por terceiro. Afirmou, ademais, que não possui condições de 

proceder a transferência do veículo, posto que não tem ciência de seu 

paradeiro ou documentos, sendo que para a transferência do veículo é 

necessária expedição de ofício ao Detran (id. 27534791). Preliminarmente, 

anoto que a presente ação não induz coisa julgada em relação aos autos 

código 31756, sobretudo considerando que o pedido é diverso. Embora 

decorrente da mesma causa de pedir, naquela sede não foi analisada a 

obrigação de fazer ora postula pela autora (art. 337, §§ 1° ao 4°, CPC – 

pedido diverso). É sabido que as instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias 

(Súmula 479, STJ). Ao seu turno, a fraude já foi reconhecida por sentença 

transitada em julgado (causa de pedir) (id. 22489878). Com efeito, uma 

vez declarada a inexistência de relação jurídica decorrente da fraude, o 

requerido deve reparar integralmente o dano causado em desfavor da 

autora (pedidos). Nesse sentido, entendo que se trata de ônus da 

requerida proceder a baixa do gravame junto ao Detran. Esse também é o 

entendimento consolidado pelo Egrégio TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE BAIXA 

NO GRAVAME NO DETRAN. FRAUDE NO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é da 

instituição financeira a responsabilidade por promover a exclusão do 

gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo, quando 

comprovado que a respectiva contratação decorreu de fraude praticada 

por terceiro (N.U 1011920-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019) 

[g.n.]. Logo, merece acolhida o pleito da autora, a fim de que seja 

determinado ao requerido que proceda a baixa do respectivo gravame. De 

outro modo, a autora pleiteia danos morais em razão da omissão da 

requerida em proceder a baixa do gravame junto ao Detran. Nesse ponto, 

entendo que também não há incidência de coisa julgada em relação aos 

autos código 31756. Isso porque, naquela sede, a causa de pedir foi a 

inexistência de relação jurídica decorrente da fraude e a consequente 

negativação indevida do nome da autora. Já nos presentes autos, a causa 

de pedir é originária da omissão da requerida em proceder a baixa do 

gravame após o reconhecimento da inexistência da relação jurídica (art. 

337, §§ 1° ao 4°, CPC – causa de pedir diversa). Porém, no que atine aos 

danos morais, não merece acolhida a pretensão da autora. A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o atraso 

em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor 

não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar 

a presença de efetivas consequências que ultrapassem os 

aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual (AgInt 

no AgInt no AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, DJe 28/05/2019). A despeito da citada jurisprudência tratar de 

caso diferente, no qual existiu a relação jurídica, aplica-se a ratio 

decidendi (razão de decidir) extraída do julgado. Ora, a controvérsia entre 

quem deverá realizar a baixa do gravame e consequente demora não é 

apta, por si só, para configurar o dano moral postulado. No caso em 

análise, o dano moral não é presumido, devendo ser oportunamente 

demostrado. A autora, porém, postula dano moral in re ipsa, decorrente da 

ausência de baixa do gravame. Lembre-se, ademais, que o dano moral 

gerado pela inexistência da relação jurídica e pela negativação indevida do 

nome da autora já foi oportunamente indenizado no bojo dos autos código 

31756. Em conclusão, os pedidos da inicial merecem parcial acolhida deste 

juízo. Dispositivo. Ante aos argumentos deduzidos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 

CONDENAR o requerido na obrigação de fazer, para que realize a imediata 

baixa do gravame constante no nome da autora junto ao Detran, inclusive 

realizado os pagamentos das respectivas guias de IPVA e possíveis 

multas, referente ao veículo Kia Sportage LX3 2.0 G2, Ano/Mod. 

2011/2011, Placa NPG 9603, Renavam 335949207. Ainda, CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de 

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

P.R.I.C. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000684-18.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORREZAN MASSEROTTO OAB - SP147097 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000684-18.2019.8.11.0079. AUTOR(A): GUSTAVO FERREIRA DE PAULA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Gustavo Ferreira de Paula ajuizou ação de indenização por danos 

materiais e morais em face da Energisa/MT (id. 20331447). Não houve 

êxito na tentativa de conciliação (id. 27497413). Citado, o requerido 

apresentou contestação (id. 28775113). Intimada para impugnar a 

contestação, a autora quedou-se inerte (id. 31574824). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que constam nos 

autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, sendo 

desnecessária eventual produção probatória na espécie, visto que a 

controvérsia é eminentemente jurídica (art. 355, inciso I, do CPC). O art. 

355, inciso I, do CPC, prevê a possibilidade de julgamento imediato do 

mérito diante da desnecessidade do prosseguimento do feito à instrução 

probatória. O mérito da causa é julgado no momento devido. Sendo o caso 

de julgamento imediato, qualquer demora em examinar o mérito importa em 

violação do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, 

inciso LXXVIII, CF, e art. 4°, CPC), porque implica dilação indevida na 

resolução da causa. Com efeito, inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo ao julgamento do mérito. Aduz o autor que, no dia 

17/01/19, houve uma descarga elétrica em cima da rede de propriedade da 

empresa requerida, o que causou a queda de um poste de energia e a 

consequente morte de 8 bovinos de sua propriedade, avaliados em R$ 

2.900,00 cada um. Complementa o autor afirmando que entrou com pedido 

de ressarcimento dos danos junto à requerida, o que foi prontamente 

negado (id. 20331459). Sustenta o autor que o prejuízo causado pelo 

poste de luz foi a morte de 08 bovinos, de modo que postulou o 

ressarcimento do dano no importe de R$ 23.200,00, acrescido de juros e 

correção monetária desde de a data do evento. Por sua vez, a morte dos 

bovinos em virtude da queda do poste de energia, causada pela descarga 

elétrica (raio), é demostrada através do boletim de ocorrência e das fotos 

juntadas nos autos (id. 20331454 e id. 20331457). Em verdade, a 

discussão veiculada nos autos é eminentemente jurídica. Entende o autor 

que a descarga elétrica produzida pela queda de um raio não exclui a 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, devendo esta 

responder pelos danos causados aos seus consumidores de forma 
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objetiva. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco 

administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um 

nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a 

responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou 

ainda em caso fortuito ou força maior. Nesse sentido, a responsabilidade 

civil da concessionária/ré é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, 

pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3°, 

I e II, e 14, §3°, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro 

(CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras 

normativas, com razão de caso fortuito - que é ato humano, imprevisível e 

inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação - ou de força maior - 

que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 

667, § 1°, e 868). Todavia, as concessionárias de energia somente 

respondem pela reparação dos danos se tiverem concorrido 

decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de 

perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede. No 

caso, o evento danoso foi causado por força incontrolável da natureza - 

descarga elétrica produzida pela queda de um raio -, o que rompe o nexo 

de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da 

concessionária/ré. Não se pode negar que oscilações na rede de energia 

em razão de tempestades sejam fatos previsíveis, mas, decorrendo de 

forca incontrolável da natureza (queda de raio), são também fatos 

inevitáveis, ou seja, ainda que se admita que a queda de um raio seja fato 

previsível em qualquer tempestade, não se pode dizer qual será o exato 

momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica; 

assim, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a 

concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir que a natureza 

lançasse seus raios e relâmpagos neste ou naquele ponto da rede. Assim, 

ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de 

indenizar (STJ. REsp 1760197. Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva. 

Decisão monocrática. DJE 11/10/2018). A tese de que o fio de alta tensão 

potencializou a descarga elétrica decorrente da queda do raio, e que, 

portanto, foi o catalizador dos danos noticiados na inicial, não passa de 

mera suposição desprovida de qualquer base técnico-probatória, não 

sendo razão suficiente para se concluir com segurança pela efetiva 

coparticipação da Energisa no evento danoso noticiado na petição inicial. 

Esse também é o entendimento consolidado pelo Egrégio TJMT: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA 

DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, 

IV, DO CPC/2015. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE RAIO. FORÇA 

MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A 

CONDUTA (COMISSIVA OU OMISSIVA). IMPOSIÇÃO DE MULTA POR 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As Concessionárias de energia 

somente respondem pela reparação dos danos se tiverem concorrido 

decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de 

perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede. 2. No 

caso, o evento danoso foi causado por força incontrolável da natureza – 

descarga elétrica produzida pela queda de um raio -, o que rompe o nexo 

de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da 

Concessionária/ré. 3. Verificado o caráter protelatório da interposição 

recursal, deve ser imposta multa por litigância de má-fé correspondente. 4. 

Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários 

recursais (...), acertado o entendimento segundo o qual incidem apenas 

quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao Código de 

Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se 

indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração (N.U 

0078155-10.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CURTO-CIRCUITO EM EQUIPAMENTOS 

DOMÉSTICOS E PROFISSIONAIS DECORRENTE DA OSCILAÇÃO DE 

ENERGIA PELA QUEDA DE RAIO. FATO INEVITÁVEL DA NATUREZA. 

EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FORÇA MAIOR. 

CONCESSIONÁRIA QUE NADA PODERIA TER FEITO PARA EVITAR O 

EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O 

evento danoso foi efetivamente desencadeado por uma força volátil e 

imprevisível da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um 

raio -, rompendo, portanto, com qualquer nexo de causalidade entre o 

dano e atitude (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré, até porque 

esta nada poderia ter feito para evitar o evento danoso (N.U 

0001810-08.2013.8.11.0055, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 

15/09/2017). Em conclusão, como o evento danoso noticiado pelo autor 

decorreu de força maior, exclui-se a responsabilidade objetiva da 

concessionária/ré diante da ausência de nexo causal, razão pela qual não 

merece acolhida o pedido formulado na inicial. Dispositivo. Ante aos 

argumentos deduzidos, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o feito com resolução do mérito. Ainda, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de 

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

P.R.I.C. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-68.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO LIDIO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

8010095-68.2016.8.11.0079. EXEQUENTE: ROMILDO LIDIO MAIA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Chamo o feito à ordem. 

CERTIFIQUE-SE acerca da regular publicação de intimação da executada 

para pagmento da dívida, conforme procurador regularmente constituído 

nos autos (id. 8436406). Havendo irregularidade, intime-se novamente. 

Cumpra-se com eficiência. Após, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-93.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000011-93.2017.8.11.0079. EXEQUENTE: GRAZIELE ANDRADE 

EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Certificado o levantamento do valor por meio do 

alvará expedido em favor da parte exequente, arquivem-se os autos, 

conforme sentença de extinção já proferida no bojo dos autos (id. 

30333818). Às providências, impulsionando devidamente o feito. 

Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

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

Processo Número: 1000164-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CARDOZO TAVARES (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JUNIOR RIBEIRO CARDOZO (TESTEMUNHA)

EDILAINE RIBEIRO CARDOZO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MEDIAN MARIA DA SILVA TAVARES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

AMELICE MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000164-66.2017.8.11.0002. TESTEMUNHA: 

EDIMAR CARDOZO TAVARES TESTEMUNHA: EDILAINE RIBEIRO 

CARDOZO, EDIMAR JUNIOR RIBEIRO CARDOZO Aqui se tem Ação de 

Exoneração de Alimentos, proposta por Edimar Cardozo Tavares em 

desfavor de Edilaine Ribeiro Cardoso e Edimar Junior Ribeiro Cardoso, 

todos devidamente qualificados nos autos. Analisando os autos, 

verifica-se que não foi realizada audiência de instrução e julgamento no 

presente feito, tendo em vista a impossibilidade dos alimentados 

participarem do ato na cidade de Várzea Grande-MT. Posteriormente, 

declarou-se a incompetência, transferindo para a comarca de Rio 

Branco-MT sua competência, devido residir nesta urbe os alimentandos. 

Considerando que os presentes autos foram recebidos nos termos da Lei 

5.478/1968 (Lei de alimentos) e a necessidade de se instruir o presente 

feito, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18/09/2020, 

às 15h30min. Intimem-se as partes e os procuradores, consignando que 

cabe ao Advogado de cada parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) 

por ele arrolada(s), de acordo com o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil ou requerê-las ao juízo, nos termos do § 4º do referido 

dispositivo legal. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000300-39.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000300-39.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

BEATRIZ FRANCISCON REU: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Aqui se 

tem ação de compensação por dano moral e material, proposta por Beatriz 

Franciscon em face de Carlos Alberto dos Santos. Antes do recebimento 

da inicial, foi determinada à parte autora que promovesse atos para fins de 

citação do respectivo espólio ou dos herdeiros, (Id. 1956955). A parte 

autora pugnou pela habilitação dos sucessores, (Id. 20165674). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não houve recebimento da petição 

inicial. Em análise a petição inicial, verifica-se que a parte autora atribuiu o 

valor da causa em R$ 50.000,00, muito embora não corresponda ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. 

Ademais, verifica-se que o valor da causa foi atribuído sobre a pretensão 

a título de compensação por dano moral. No entanto, a parte autora 

também almeja a compensação por dano material, tendo declarado 

expressamente na petição inicial, no tópico de fundamentação do dano 

material, que “a extensão do dano causado pelo Requerido e suportado 

pela Requerente corresponde ao valor do imóvel ofertado indevidamente 

em garantia e, posteriormente, adjudicado em ação de execução de título 

extrajudicial.” Em sua narrativa, a parte autora alegou que, “conforme 

contrato particular de compra e venda de imóvel rural, adquiriu o referido 

imóvel de Orides Gomes Peppes e José Gomes Peppes pelo valor de R$ 

704.500,00 (setecentos e quatro mil e quinhentos reais)”, valor em 

consonância com o aludido contrato que instrui a petição inicial, (Id. 

19449663). Dito isso, verifica-se o conteúdo patrimonial e o proveito 

econômico perseguido pela parte autora é de R$ 754.500,00, 

considerando a soma do valor do imóvel mais a pretensão a título de dano 

moral. O art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, permite que o juiz 

corrija o valor da causa de ofício e por arbitramento quando o valor dado à 

causa pelo autor não corresponder ao proveito econômico pretendido, 

visto que tal medida se destina a conferir regularidade à petição inicial, 

além de evitar dano ao erário. O caso em testilha enquadra-se na regra do 

art. 292, inciso V, do CPC, in verbis: Art. 292, do CPC. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; [...] 

Consoante o art. 292, inciso V, do CPC, o valor da causa será o valor 

pretendido pela parte autora, quando o litígio tiver por objeto a indenização, 

quer seja mora, quer seja material. Portanto, o valor da causa será igual à 

importância perseguida pela parte autora, que no caso é de é de R$ 

754.500,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). Ante 

o exposto, nos termos do § 3º do art. 292 do CPC, corrijo o valor da 

causa, de ofício, para R$ 754.500,00 e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o pagamento das 

taxas e custas de distribuição remanescentes, sob risco de indeferimento 

da petição inicial. Após o prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000210-94.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. G. (REQUERENTE)

R. V. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000210-94.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

CRISTINA SOUZA GONCALVES, RENAN VITOR DE SOUZA COSTA Aqui 

se tem Ação de Divórcio Consensual c/c Regulamentação de Guarda e 

Visitas c/c Fixação de Alimentos, proposta por Cristina Souza Gonçalves 

e Renan Vitor de Souza Costa, em favor das crianças Enzo Gonçalves 

Costa e Bernardo Gonçalves Costa. Breve descrição fática. Alega os 

requerentes, em síntese, que contraíram matrimônio em 18/12/2015, no 

cartório de Paz, Registro Civil e Tabelionato de Porto Esperidião/MT, sob o 

regime de comunhão parcial de bens, por meio da certidão de casamento 

anexada, no entanto, a vida de casal tornou-se insuportável em setembro 

de 2019. Defendem ainda que da reação advieram dois filhos, sendo eles, 

Enzo Gonçalves Costa, nascido em 28/10/2016 e, Bernardo Gonçalves 

Costa, nascido em 20/03/2018. Afirmam não terem adquirido bens a 

partilhar, assim como, a cônjuge virago, renuncia a pensão par si, tendo 

em vista ter ela condições de se manter. Em relação a guarda dos filhos, 

acordam que esta será exercida unilateralmente pela genitora, sendo pago 

pelo requerente, a título de alimentos, o valor entabulado de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no país que atualmente 

perfaz R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser paga todos os dias 10 (dez) de 

cada mês, em conta já estabelecida no acordo acostado, além dos 

alimentas, acordam as partes que o genitor pagará 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias. Ademais, deixam certo sobre o 

direito de visitação do genitor aos filhos, podendo este ser exercido de 

forma livre, desde que sejam previamente estabelecidos e acordados. Nos 

pedidos requerem, dentre outros: Gratuidade de Justiça; Homologação do 

Divórcio Consensual; É o relatório. Fundamento e decido. Os autores 

requereram o benefício da justiça gratuita, neste aspecto, importante 

ressaltar algumas linhas sobre o requerido. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios têm 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. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Analisando os autos, verifica-se 

que a requerente ostenta a qualificação de estudante, no entanto, não 

deixa clara sua condição sócio-econômica. Do mesmo modo, o requerente 

ostenta a qualificação de pedreiro. Desta forma, pode-se afirmar que a 

presunção de pobreza não opera automaticamente, neste caso ora 
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analisado, com a simples declaração afirmada pelo autor, de que não 

possui condições de arcar com as custas processuais no momento. Ante 

o exposto, não havendo demonstração com precisão que a parte autora 

se enquadra, ainda que temporariamente, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, é necessário que sejam trazidos 

aos autos outros documentos que forem julgados pertinentes para análise 

do pedido. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico 

constituído, para que em 15 (quinze) dias forneça outros elementos para 

melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou recolha as custas 

processuais no mesmo prazo. Poderá a autora apresentar: a) do inteiro 

teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) das certidões 

dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não 

de bens em seu nome; c) da certidão do órgão de trânsito que demonstre 

a existência ou não de veículos em seu nome; d) certidão de existência ou 

inexistência de propriedade de semoventes. Frise-se que eventual inércia 

implicará no indeferimento de oficio dos efeitos da gratuidade, com a 

consequente arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

tornem os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35317 Nr: 139-85.2015.811.0052

 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): M M CARDOSO, Márcia Marques Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem Ação de Execução fiscal, proposta pelo Estado de Mato 

Grosso.

Frustrada as tentativas de citação por AR, a parte autora pugnou pela 

citação do executado via mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, 

assim como pela dispensa do pagamento de valor pela diligência.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Defiro o pedido da parte autora que consiste na citação do executado por 

mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço declinado à 

pág. 41, dispensado o numerário destinado ao custeio das despesas com 

o transporte do OJA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57234 Nr: 135-09.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Vieira de Sene, Adilson 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jônata Peixoto Lopes - 

OAB:20.920/O

 Autos:135-09.2019.811.0052 – Código: 57234

Vistos...

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

ADILSON PEREIRA DA SILVA e MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SENE.

Recebida a denúncia (ref. 4), somente MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SENE 

foi encontrado para a citação pessoal, já tendo apresentado resposta 

escrita à acusação sem preliminares (carta precatória de ref. 8).

À ref. 15, o Ministério Público informou não ter encontrado o atual 

endereço de ADILSON PEREIRA DA SILVA, tendo requerido a este Juízo a 

realização de buscas nos sistemas disponíveis.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, em relação à resposta escrita à acusação apresentada por 

MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SENE, na forma do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de absolvição 

sumária previstas no art. 397, do mesmo “codex”. Os argumentos 

lançados pela defesa se confundem com o mérito da ação, demandando 

produção de provas, que será amplamente garantida durante a instrução 

processual.

Diante da Cota Ministerial de ref. 61, determino a realização de buscas via 

Sistema Bacenjud, a fim de localizar o atual endereço do réu ADILSON 

PEREIRA DA SILVA, CPF: 089.401.218-56.

Localizado novo endereço, diverso dos constantes nos autos, proceda-se 

nova tentativa de citação pessoal.

Não sendo localizado o acusado ou novo endereço, à conclusão.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43371 Nr: 509-93.2017.811.0052

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 Aqui se tem recurso de apelação interposto pelo requerido em face da 

sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

 Ante a condição de desemprego do requerido, defiro os benefícios da 

justiça gratuita.

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões de apelação no 

prazo legal, na forma do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63080 Nr: 90-68.2020.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico de Rio Branco MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edirlei Martins de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205, Josadabe Chaves Caetano - OAB:22.515/O

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-66.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000283-66.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:JOSE MOREIRA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

GASPAR DA SILVA 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: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 27 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: 1000284-51.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NATAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000284-51.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ANTONIO NATAL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE GASPAR 

DA SILVA 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 27 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: 1000286-21.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000286-21.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:OLIMPIO 

AUGUSTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES 

DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-74.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/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))

 

Alvará de Eletrônico n.607407-3/2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-19.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LOURES LAET AREDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LOURES TAVARES OAB - MT28077/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado, juntado ao Id. 31516763, no prazo legal. Rio Branco/MT, 

28/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000034-23.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca da impugnação ao 

cálculo, no prazo legal. Rio Branco/MT, 28/04/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-38.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON MESSIAS MAZETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/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 RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

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

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000313-38.2019.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cobrança 

indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: ROBERSON MESSIAS MAZETE, Endereço: AVENIDA 

BOA VISTA, 2882, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 

POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Anexo VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 3.000,00 (três mil reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 

28 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. 
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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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000132-71.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBINA DE JESUS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 28/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-79.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 28/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000343-10.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000343-10.2018.811.0052 Defiro o pedido contido em ID 

29375542 Proceda-se com o bloqueio da quantia pelo valor de face das 

certidões. Após, intime-se o Estado réu e a parte exequente. Rio Branco, 

datado e assinado digitalmente Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-06.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IDELVANE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000287-06.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:IDELVANE 

MARQUES DA SILVA 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 28 de 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PERTELE CHUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000007-35.2020.8.11.0052. REQUERENTE: ANA PAULA PERTELE 

CHUINA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Aqui se tem Ação de Obrigação de Fazer com Danos 

Morais e Tutela de Urgência, com pedido de Antecipação de Tutela, 

proposta por Ana Paula Peterle Chuina em desfavor de Consócio Nacional 

Honda LTDA. Breve descrição fática. Alega a requerente, em síntese, que 

adquiriu de uma terceira pessoa uma motocicleta Biz 125 ES, ano 

2009/2010, dizendo que tal veículo era proveniente de um consórcio e, ao 

tentar realizar a transferência do bem, vem encontrando entraves perante 

a requerida. Afirma que tentou entrar em contato com a requerida por 

diversas vezes para solucionar, no entanto, todas as tentativas se 

tornaram sem êxito. Pediu gratuidade judiciária, tutela antecipada no 

sentido de que a requerida forneça o termo do veículo/contrato de 

financiamento, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e condenação no equivalente a R$ 

10.000,00 a título de danos morais; É o relatório. Fundamento e decido. Ex 

positis, a parte autora requereu o benefício da justiça gratuita, neste 

aspecto, importante ressaltar algumas linhas sobre o requerido. O artigo 

98 do Código de Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, 

§3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Para melhor exame da 

necessidade de conferir gratuidade, apresente a autora cópia da carteira 

de trabalho de seu convivente e cópia das últimas duas declarações de 

imposto de renda e de bens, sua e do seu convivente, entregues à 

Receita Federal do Brasil, ou declaração de sua dispensa. TUTELA Os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso 

dos autos não está demonstrada a probabilidade do direito, eis que a 

própria autora afirmou, na inicial, que a ré não se negou a fornecer o 

documento reclamado, apenas disse que o DETRAN deveria fornecer o 

DUT. Ademais, na própria inicial, a autora disse também que o DETRAN 

também não teria negado-se a fornecer o DUT, mas apenas teria 

condicionado o fornecimento do documento pela ré. Além disso, a 

transferência do veículo, que é objeto de contrato de consócio, não 

vincula os contratantes a comportamento pretendido pelo terceiro 

adquirente que não participa do contrato. Assim, não se verifica os 

requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam 

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

processo. Diante disso, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Por fim, este 

Juízo deliberou, na decisão contida em ID 28711144, nos seguintes 

termos: "No mesmo prazo, sob o riso de indeferimento da peça de 

ingresso, adite a petição inicial, esclarecendo porque optou demandar em 

face da administradora do consórcio quando, segundo os termos da 

inicial, encontrou negativas do DETRAN." Por sua vez, a autora limitou-se a 

dizer: "Quanto aos esclarecimentos a qualificação passiva em face da 

administradora do consórcio quando, e não do DETRAN, essa se deu 
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tendo em vista que o documento necessário para baixa da restrição de 

venda nomeado cessão de termo do veículo/contrato do financiamento 

pode ser fornecido tão somente pela requerida e não pelo DETRAN". 

Segundo os termos do artigo art. 319 do CPC, a petição inicial indicará os 

fundamentos jurídicos do pedido. Em razão de a própria autora afirmar, na 

inicial, que a ré não se negou a fornecer o documento reclamado, apenas 

dizendo que o DETRAN deveria fornecer o DUT e, ademais, na própria 

inicial, a autora dizer também que o DETRAN também não teria negado-se 

a fornecer o DUT, mas apenas ter condicionado o fornecimento do 

documento pela ré, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora 

apresente os fundamentos jurídicos para justificar a litigância em face da 

ré. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-45.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 28/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-76.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

ANTONIO FREIRE DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 28/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-28.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000098-28.2020.8.11.0052 POLO ATIVO: AILTON 

AMERICO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA ANGELICA DOS 

SANTOS TEIXEIRA 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: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/07/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000. RIO BRANCO, 28 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: 1000077-57.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MENTINHA DA SILVA RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

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

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000077-57.2017.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: MENTINHA DA SILVA RAIMUNDO, Endereço: RUA JOAO 

PAULO II, SN, BOA ESPERANÇA, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 78270-000 

POLO PASSIVO: OI S/A, Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, 3209, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-902 Senhor(a): REQUERIDO: OI S/A A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o 

cumprimento da sentença, bem como, caso exista alguma possibilidade de 

cumprimento da obrigação que seja realizado o pagamento dos valores 

com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 

5.884,18 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 

28 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: 1000763-78.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR RODRIGUES DUTRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN MINTZ OAB - SP136652 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 

1000763-78.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 15.034,46 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: ALMIR RODRIGUES 

DUTRA, Endereço: Avenida Cerejeiras, nº 70, Bairro Cidelandia,, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: FALKLAND 

TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A., Endereço: RUA PADRE 

MACHADO, 3674, - DE 475/476 AO FIM, BOSQUE DA SAÚDE, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04127-001 Senhor(a): ALMIR RODRIGUES DUTRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2019 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 1 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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: 1000764-63.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 

1000764-63.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: REINALDO GONCALVES, 

Endereço: COMUNIDADE RONCADOR, S/N, ZONA RURAL, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

REINALDO GONCALVES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2019 Hora: 08:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 1 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000781-02.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARGARIDA DE OLIVEIRA 

CUNHA REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Considerando a 

manifestação do requerido, intime-se a requerente para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias em relação contido nos IDs árvores 

31081760 e 31556932. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Às providências. Rio Branco/MT. (Assinado Digitalmente) MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-07.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RODRIGUES JOVANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FREIRE DE LIMA DIAS OAB - SP233243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000080-07.2020.8.11.0052. AUTOR: CLAUDEMIR RODRIGUES JOVANO 

REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Considerando a 

manifestação do requerido, intime-se o requerente para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias em relação ao contido nos IDs árvores 

30968093 e 31208871. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Às providências. Rio Branco/MT. (Assinado Digitalmente) MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000394-84.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAUELI CRISTINA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000394-84.2019.8.11.0052. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CHARLES DE 

PAULA ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: KAUELI CRISTINA DE 

SOUZA Aqui se tem Embargos de Terceiro, opostos por Charles de Paula 

Almeida em face da Kaueli Cristina de Souza. I – DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA Inicialmente, verifico que a parte autora pugnou pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Neste sentido, o artigo 98 do Código de 

Processo Civil dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o §3º, do art. 99, do 

mesmo código dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. Porém, há de 

se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado 

somente a tal alegação, de modo que, verificando a existência de fatos 

que possam demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, deve 

indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO 

CONTRATO DE INANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO 

BANCO DE DADOS DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC 

-VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO 

DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

-DESPROVIMENTO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela é necessário que a parte demonstre a verossimilhança de suas 

alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ausentes os requisitos autorizadores, não há como acolher o pedido em 

grau recursal. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. 

LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º 

da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo 

que não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser 

alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dtjulg. 26/10/11) Assim, 

analisando os autos, verifica-se que a parte autora aduz não ostentar 

condições financeiras para arcar com as custas processuais. Todavia, 

compulsando atentamente os autos, verifico que o autor é autônomo e 

ostenta a profissão de advogado. Dessa forma, em que pesem as 

declarações constantes da peça inicial, a incoerência anteriormente 

delineada impõe o esclarecimento dos fatos antes da análise do pleito 

formulado, tudo nos termos da jurisprudência anteriormente mencionada. 

Ante o exposto, conforme dispõe o §2º, do art. 99, do Código de Processo 

Civil, havendo incoerências e imprecisões quanto ao preenchimento dos 

requisitos legais, é necessário oportunizar ao requerente a comprovação 

do cumprimento dos referidos pressupostos, devendo este trazer aos 

autos documentos que garantam a ampla e correta análise do pedido. 

Assim, intime-se o recorrente para que em 15 (quinze) dias forneça outros 

elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência por meio da 

juntada de: a) inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda do autor e do seu cônjuge ou a certidão oficial de dispensa de tal 

obrigação; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que 

demonstrem a existência ou não de bens em nome do autor e do seu 

cônjuge; c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou 

não de veículos em nome do autor e do seu cônjuge; d) certidão do órgão 

competente que demonstre a existência ou não de semoventes do autor e 

do seu cônjuge. A exigência dos documentos relativos ao cônjuge se 

justifica porque a condição da economia doméstica também deve ser 

levada em conta para efeitos da gratuidade dos serviços judiciários. No 

entanto, destaco que o acesso ao Juizado Especial independe do 

pagamento de custas e despesas processuais (art. 54 da Lei nº 

9.099/95), as quais devem ser recolhidas na eventual interposição de 

recurso. Ante isso, passo a análise dos embargos. II – DOS EMBARGOS 

OPOSTOS Recebo os presentes embargos para discussão e determino a 

citação do embargado para, no prazo de 15 dias, querendo, oferecer 

contestação, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos 

articulados pela embargante na inicial (arts. 679 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil), rememorando-se que a citação dos embargados 

apenas será pessoal, caso não possuam procuradores constituídos nos 

autos da ação principal, inteligência do art. 677, §3º do Código de 

Processo Civil. De outra banda, deixo de outorgar efeito suspensivo aos 

embargos opostos, visto que não restaram atendidos os requisitos 

previstos no art. 678 do CPC. Destaco que a ação principal (execução) foi 

proposta ainda no ano de 2017 (autos nº 1000219-61.2017.811.0052), ao 

passo que, conforme destacado pelo próprio embargante, o veículo em 

discussão somente teve sua propriedade transferida no ano de 2018. 

Assim, deixo de outorgar o efeito suspensivo requerido. Oportunamente, 

tornem os autos conclusos. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-03.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ESIDIO VITORAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000035-03.2020.8.11.0052. REQUERENTE: ESIDIO VITORAZZI 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Aqui se tem ação de indenização 

ajuizada por Esidio Vitorzzi em face da Agemed Saúde S/A. Contestação 

apresentada em id. 20429451. Impugnação a contestação em id. 

30960535. É o relato. Decido. I – DA JUSTIÇA GRATUITA As partes 

pugnam pela concessão da assistência judiciária gratuita. O artigo 98 do 

Código de Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do 

aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Compulsando a petição inicial e os 

documentos que a instruem, verifica-se que a parte autora indicou a sua 

qualificação como sendo “aposentado” e alegou arcar com planos de 

saúde no valor mensal de R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta 

reais), o que não se mostra compatível com a alegada hipossuficiência. 

Assim, a inconsistência anteriormente delineada, bem como a ausência de 

outros elementos junto com a petição inicial que indiquem a 

hipossuficiência econômica alegada, prejudica a análise do pedido de 

gratuidade da assistência judiciária. Outrossim, a empresa requerida alega 

passar por problemas financeiros que lhe impedem de arcar com as 

custas e despesas processuais. Dessa forma, em que pesem as 

declarações feitas pelas partes, necessário a juntada de documentos que 

comprovem as alegadas hipossuficiências, possibilitando a este juízo a 

análise ampla dos requisitos necessários para concessão dos benefícios. 

Ante o exposto, conforme dispõe o §2º, do art. 99, do Código de Processo 

Civil, havendo incoerências e imprecisões quanto ao preenchimento dos 

requisitos legais, é necessário oportunizar aos requerentes a 

comprovação do cumprimento dos referidos pressupostos, devendo eles 

trazerem aos autos documentos que garantam a ampla e correta análise 

do pedido. Poderão as partes apresentar: a) certidão do inteiro teor das 

duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) certidões dos cartórios 

de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em 

seu nome; c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou 

não de veículos em seu nome; No mesmo prazo, deverá apresentar 

qualificação completa do seu cônjuge, trazendo aos autos elementos que 

indiquem a condição econômica dele, tudo para efeitos de se analisar a 

condição de econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a 

necessidade de concessão da gratuidade dos serviços judiciários. Lado 

outro, a empresa requerida pode trazer aos autos os documentos que 

julgar importante para comprovação de sua incapacidade financeira. 

Condiciono a análise dos pedidos de gratuidade da justiça nos termos da 

fundamentação acima, sob risco de indeferimento do pedido de ofício. 

Porém, em razão de os efeitos, no Juizado Espacial, apenas serem 

analisado por ocasião de eventual recurso, o feito prosseguirá. II - 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. Embora se possa dizer que, pelo fato de autora algar fato 

negativo, dizendo não ter sido atendida pela, faria jus ao reconhecimento 

da hipossuficiência para demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o 

artigo citado exige, como condição exige, para inversão do ônus da prova, 

a demonstração a verossimilhança das alegações e, nesse ponto, a 

autora não trouxe aos autos qualquer elemento que possa demonstrar a 

negativa ou dificuldade enfrentada no agendamento do seu tratamento. 

Assim, não estando presente o requisito da verossimilhança, nego o 

pedido para inverter o ônus da prova. III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Por 

fim, não havendo preliminares a serem apreciadas ou qualquer nulidade 

processual a ser reconhecida, dou o feito por saneado. Assim, intimem-se 

as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo justificar sua pertinência destas, sob pena de indeferimento. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. Empós, conclusos. Cumpra-se. Rio 

Branco/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão 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)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000265-45.2020.8.11.0052. REQUERENTE: JAIR SALAZAR GARCIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Analisando detidamente a petição inicial, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e 

seguintes do Código de Processo Civil. De outra banda, verifico que o 

autor pugna pela concessão de medida liminar para determinar a 

suspensão dos descontos efetivados em sua conta corrente. Neste 

sentido, embora possa haver perigo decorrente da demora no trâmite 

processual, a tutela de urgência não pode ser deferida sem que esteja 

demonstrada a probabilidade do direito. No caso dos autos, a tese autoral 

sustenta-se unicamente na negativa da dívida ou da relação jurídica, o 

que, por si só, não demonstra o direito vindicado. Assim, não se pode 

conceder a tutela porque a decisão judicial não encontra elementos 

mínimos em que se fundamentar. Diante disso, por hora, indefiro a tutela 

pleiteada, não afastando a possibilidade de análise posterior. De outro 

norte, aguarde-se os trâmites da audiência de conciliação designada. 

Cite-se e intime-se o requerido a comparecer à audiência designada, caso 

tal medida não tenha sido efetivada. Consigne-se que em não havendo 

conciliação, o prazo de 05 (cinco) dias para contestação fluirá a partir da 

data da efetiva realização da audiência. Desde logo, advirto que a não 

apresentação de defesa por parte do requerido implica na aplicação do 

disposto art. 344 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-48.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010147-48.2016.8.11.0052. REQUERENTE: RONALDO GOMES RIBEIRO 

REQUERIDO: OI S/A Considerando que ainda não houve decisão do 

Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema 954 e tendo em vista que 

persiste a determinação de suspensão de processos análogos, 

cumpra-se a decisão de id. 5292941. Defiro a juntada do 

substabelecimento constante de id. 5852973. Arquivem-se os autos para 

aguardar a resolução do tema. Cumpra-se. Às providências. Rio 

Branco/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-57.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000174-57.2017.8.11.0052. REQUERENTE: WALTER FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Aqui se tem 

cumprimento de sentença proposto por Walter Ferreira dos Santos em 

face de Sky Brasil Serviços LTDA. Sentença de mérito proferida em id. 

12472025 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

condenar o requerido a indenizar o autor pelos danos morais constatados, 

assim como para determinar a instalação do serviço na residência do 

requerente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária de no valor de R$ 100,00 (cem reais). Trânsito em julgado certificado 

em id. 12956242. Iniciado o cumprimento da sentença, o requerido 

informou que não conseguiu contatar a parte requerente, o que impediu a 

instalação do serviço contratado (id. 13568941). Intimado para se 

manifestar acerca das informações retro, o requerente pugnou pela 

aplicação multa diária (id. 13326528). É o relatório. Decido. Inicialmente, 

insta consignar que o valor de indenização arbitrado a títulos de danos 

morais já foi devidamente adimplido pelo requerido e levantado através de 

alvará eletrônico (id. 17431602 e id. 26569950). Assim, deixo de 

determinar qualquer providência acerca de tal obrigação. De outra banda, 

verifico que a aplicação da multa diária como quer o requerente não se 

mostra razoável. Isso porque, a empresa requerida veio aos autos e 

trouxe provas para demonstrar o insucesso das tentativas de contato com 

o requerente. De outro lado, o requerente se limitou a sustentar que a 

empresa não deveria ter tentado contatos telefônicos e sim ter 

comparecido pessoalmente na sua residência para instalação do serviço 

pleiteado. Ocorre que, conforme bem ressaltado pela empresa requerida, 

o prévio agendamento de visita técnica é necessário para se evitar 

maiores dissabores aos envolvidos, assim como garantir a segurança 

destes. De tal forma, a inviabilidade do cumprimento da medida judicial não 

pode ser atribuída ao requerido, vez que este diligenciou para o 

cumprimento imediato do “decisum” e somente não obteve êxito em razão 

da conduta do requerente, que não atende aos telefonemas e não fornece 

novos meios de contato. Assim, deixo de aplicar a multa diária neste 

momento. De outro lado, determino a intimação do requerente para que 

forneça nos autos seus contatos telefônicos, endereços e demais dados 

necessários para o cumprimento da ordem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Não havendo a informação de tais dados nos autos, prejudicado o 

cumprimento da determinação judicial, devendo o feito ser arquivado 

mediante baixas e anotações. Ocorrendo a juntada de tais informações, 

intime-se o requerido para que proceda com o agendamento para 

instalação do serviço na residência do reclamante no prazo de 5 dias 

após a ciência desta decisão, sob pena cominação de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais) se não for agendado e, se agendado, não for 

instalado no mesmo prazo. Sobrevindo informação acerca do cumprimento 

da medida e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos 

mediante baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rio Branco/MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-77.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010115-77.2015.8.11.0052. REQUERENTE: CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA REQUERIDO: OI S/A Intime-se a parte requerida para que se 

manifeste acerca dos pedidos de id. 30896518, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o referido prazo, concluso para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rio Branco/MT. (datado e assinado digitalmente) 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-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: 

1000244-40.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GENILSON PEREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP 

Aqui se tem cumprimento de sentença ajuizada por Genilson Pereira da 

Costa em face de E-Cuiabá Soluções para Internet LTDA – EPP. 

Devidamente intimado, o requerido veio aos autos e indicou ter efetuado o 

depósito do valor devido (id. 30862699). De outra banda, o requerente 

impugnou o valor depositado, argumentando que quantum indenizatório 

correto seria R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relato. Decido. 

Compulsando a sentença homologada em id. 28862835, verifico que esta 

efetivamente padece de erro material. No entanto, não assiste razão às 

partes em relação aos valores que indicam. Isso porque, verifica-se na 

fundamentação da sentença que o valor condizente com a ofensa sofrida 

seria de R$ 3.000,00 (três mil reais). No entanto, na parte dispositiva do 

“decisum” o referido valor foi lançado de modo equivocado, 

perfazendo-se o erro material ora discutido. Assim, se tratando de erro 

material, o qual é corrigível, inclusive “ex oficio”, procedo com a correção 

da parte dispositiva da sentença, passando esta a possuir a seguinte 

redação: “Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO, para ratificar a liminar deferida 

nos autos, e cancelar definitivamente, bem como para CONDENAR o 

reclamado a pagar a Reclamante o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de indenização por danos morais, valor este corrigido 

monetariamente desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) desde a citação válida.”. 

Nestes termos, com fulcro no inciso I, do art. 494, do CPC, corrigido o erro 

material indicado pelas partes. De outra banda, intime-se o exequente 

acerca da presente decisão, devendo ele trazer aos autos cálculo 

atualizado do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, intime-se o executado para que se manifeste acerca do valor no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rio Branco/MT. (datado e assinado 
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digitalmente) Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-80.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000209-80.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LUSMAR ROSA DE PAULA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Aqui se tem ação ajuizada por Lusmar Roda de Paula em face da 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A. Sentença de 

mérito de id. 17250699 condenou a empresa requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), assim como determinou a ré a readequação de faturas 

e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Certidão de 

trânsito em julgado em id. 19449311. Em sede de cumprimento de sentença 

(id. 19474579), a requerente pleiteou o pagamento da indenização por 

danos morais, assim como o pagamento da restituição em dobro. Ato 

contínuo, o requerido acostou aos autos comprovante de depósito no 

valor de R$ 1.668,75 (um mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta 

e cinco centavos), o qual seria referente a indenização por danos morais 

(id. 19949452). Assim, o requerente veio aos autos e pugnou pelo 

prosseguimento da execução em relação a restituição em dobro (id. 

19983291). Ante isso, a empresa requerida opôs embargos à execução 

em id. 20895884, ocasião em que garantiu o juízo mediante o depósito de 

R$ 2.537,33 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três 

centavos) e pugnou pela fixação do valor executado em R$ 628,38 

(seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). A embargada 

concordou com os termos dos embargos à execução e pugnou pelo 

levantamento do valor depositado à título de dano moral e também pelo 

levantamento do valor depositado a título de ressarcimento em dobro (id. 

20905125). Assim, a sentença de mérito deu provimento aos embargos 

opostos e determinou a expedição de alvará em favor da exequente (id. 

24624821). Alvará eletrônico expedido em id. 29153725 no valor de R$ 

4.325,93 (quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e três 

centavos). A empresa requerida pugna pela devolução de valores (id. 

29773330). A parte autora informou que aguarda determinação judicial 

para devolução de valores (id. 30870943). É o relato. Decido. Conforme 

relatado, a parte autora possuía duas verbas a serem recebidas, quais 

seja, a indenização pelos danos morais e o ressarcimento em dobro dos 

valores pagos indevidamente. Neste sentido, a indenização por danos 

morais foi adimplida conforme manifestação de id. 19949452, ocasião em 

que a requerida depositou em juízo R$ 1.668,75 (mil seiscentos e sessenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos). Já a repetição do indébito restou 

fixada em R$ 628,38 (seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito 

centavos), valor este arbitrado na sentença de mérito dos embargos à 

execução. De tal modo, a soma dos valores anteriormente mencionados 

perfaz um total de R$ 2.297,13 (dois mil duzentos e noventa e sete reais e 

treze centavos). No entanto, expediu-se nos autos um alvará no valor de 

R$ 4.325,93 (quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e três 

centavos). Assim, verifica-se que a requerente recebeu indevidamente o 

valor de R$ 2.028,80 (dois mil e vinte e oito reais e oitenta centavos), o 

qual deve ser ressarcido a empresa requerida. Desta feita e considerando 

a manifestação de id. 30870943, determino a intimação da exequente para 

que restitua a quantia de R$ 2.028,80 80 (dois mil e vinte e oito reais e 

oitenta centavos) mediante depósito em juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Com o depósito, expeça-se alvará para o levantamento do valor em 

questão em favor da empresa requerida, observando-se a conta indicada 

em id. 29773330. Após, não havendo outros requerimentos ou 

pendências, arquivem-se os autos mediante baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rio 

Branco/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e Datado 

Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000202-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KAKA TRATOR E SERVICOS RODANTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

HANNA KAGIZA POMAR NOGUEIRA OAB - MT19103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000202-25.2017.8.11.0052. EXEQUENTE: KAKA TRATOR E SERVICOS 

RODANTES LTDA - ME EXECUTADO: JAMIL JOSE DA SILVA Defiro a 

pesquisa de eventual veículo através do Sistema RENAJUD. De outro 

vértice, encontrado o veículo, desde já, determino a expedição de 

mandado de penhora e avaliação do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Outro cenário intime-se a exequente para dar prosseguimento no feito. 

Após, conclusos. Às providências. Rio Branco-MT. (assinado e datado 

digitalmente) Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-97.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LEMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000182-97.2018.8.11.0052. REQUERENTE: TATIANE LEMOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VICENTE MATEUS DA SILVA Aqui se tem ação de 

execução. A parte autora pugna pelo deferimento de penhora online. É o 

relato. Decido. Efetivamente, verifico que o executado foi devidamente 

citado. No entanto, não há nos autos cálculo atualizado do débito que 

possibilite o deferimento do pedido do exequente. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze dias), apresentar cálculo 

devidamente atualizado. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Rio Branco –MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-15.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000278-15.2018.8.11.0052. REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA VIEIRA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: ADEMAR PEREIRA DA SILVA Aqui se tem 

ação de execução. O exequente pugna pelo deferimento de buscas para 

localização de eventuais veículos por meio de sistema Renajud. Decido. 

Inicialmente, intime-se o exequente acerca do desbloqueio da quantia 

irrisória bloqueada nos autos. Desde logo, defiro a pesquisa de eventual 

veículo através do Sistema RENAJUD. Encontrado veículo em nome do 

executado, desde já, determino a expedição de mandado de penhora e 

avaliação do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. Outro cenário intime-se a 

exequente para dar prosseguimento no feito. Após, conclusos. Às 

providências. Rio Branco/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(assinado e datado digitalmente)
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-79.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA TOSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000179-79.2017.8.11.0052. EXEQUENTE: FABIANA CRISTINA TOSTA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Aqui se tem ação de execução. A 

parte autora pugna pelo deferimento de penhora online. É o relato. Decido. 

Em que pese o pedido de penhora online formulado pelo exequente, não 

há nos autos cálculo atualizado do débito que possibilite o deferimento do 

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

apresentar cálculo devidamente atualizado. Após, conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Rio Branco –MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000312-53.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (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):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000312-53.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CICERO MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Aqui se tem 

cumprimento de sentença. Tendo sido cumprida a sentença, extingo o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC. Considerando o pedido de id. 

30659361, determino a expeça-se alvará para levantamento dos valores 

remanescentes, observando-se a conta corrente indicada nos autos pelo 

patrono do requerente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, 

arquivem-se os autos na condição de findo. Rio Branco/MT. (datado e 

assinado digitalmente) Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-95.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000165-95.2017.8.11.0052. EXEQUENTE: JOSE VALERIO NETO 

EXECUTADO: OI S/A Aqui se tem cumprimento de sentença proposto por 

José Valerio Neto em desfavor de Oi S/A. Tendo sido cumprida a 

sentença, extingo o feito nos termos do artigo 924, II do CPC. 

Considerando o pedido de id. 31255738, determino a expedição de alvará 

para levantamento dos valores depositados nos autos, observando-se a 

conta corrente indicada na referida manifestação. Após, arquivem-se os 

autos na condição de findo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rio 

Branco/MT. (datado e assinado digitalmente) Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-48.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010341-48.2016.8.11.0052. REQUERENTE: WEDER MARTINS FERREIRA 

REQUERIDO: OI S/A Aqui se tem cumprimento de sentença. Tendo sido 

cumprida a sentença, extingo o feito nos termo do artigo 924, II do CPC. 

Considerando o pedido de id. 31148575, determino a expeça-se alvará 

para levantamento dos valores remanescentes, observando-se a conta 

corrente indicada nos autos pelo patrono do requerente. Após, 

arquivem-se oss autos na condição e findo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rio Branco/MT. (datado e assinado digitalmente) Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-48.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010341-48.2016.8.11.0052. REQUERENTE: WEDER MARTINS FERREIRA 

REQUERIDO: OI S/A Aqui se tem cumprimento de sentença. Tendo sido 

cumprida a sentença, extingo o feito nos termo do artigo 924, II do CPC. 

Considerando o pedido de id. 31148575, determino a expeça-se alvará 

para levantamento dos valores remanescentes, observando-se a conta 

corrente indicada nos autos pelo patrono do requerente. Após, 

arquivem-se oss autos na condição e findo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rio Branco/MT. (datado e assinado digitalmente) Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-48.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010341-48.2016.8.11.0052. REQUERENTE: WEDER MARTINS FERREIRA 
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REQUERIDO: OI S/A Aqui se tem cumprimento de sentença. Tendo sido 

cumprida a sentença, extingo o feito nos termo do artigo 924, II do CPC. 

Considerando o pedido de id. 31148575, determino a expeça-se alvará 

para levantamento dos valores remanescentes, observando-se a conta 

corrente indicada nos autos pelo patrono do requerente. Após, 

arquivem-se oss autos na condição e findo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rio Branco/MT. (datado e assinado digitalmente) Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-60.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR CARLOS FERMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/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):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000221-60.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ELOIR CARLOS FERMINO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Aqui se tem cumprimento de 

sentença. Sentença de mérito proferida na ação de conhecimento julgou 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 28606838). Trânsito em 

julgado em id. 31132274. Em continuidade, o requerido acostou 

comprovante de pagamento das obrigações (id. 31372791). O requerente 

concordou com os cálculos apresentados na manifestação retro e pugnou 

pela expedição de alvará (id. 31380265). Os autos vieram conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando o depósito 

dos valores pelo requerido e a concordância do requerente com os 

cálculos apresentados, verifica-se que houve o integral cumprimento das 

obrigações. Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, 

com espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. Expeça-se o competente alvará em favor do 

exequente, observando para tanto a conta informada em id. 31380265. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Rio Branco/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (assinado e datado digitalmente)

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-65.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE SOUSA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 1000020-65.2018.8.11.0032 

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 

(17953758) , 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 , 27 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: 1000494-36.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

YORLANDA FERREIRA (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))

 

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. 1000494-36.2018.8.11.0032 

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 

(18689405), , 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$ 190,00( cento e noventa reais ) 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 , 28 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: 1000288-22.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON LUIS LOPES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 1000288-22.2018.8.11.0032 

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 
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(17849855), 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 , 8 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: 8010019-88.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNE PAULA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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. 8010019-88.2016.8.11.0032 

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 (ID3290109) 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 446,22 ( 

quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois reais ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 399,24( trezentos e noventa e nove 

reais e vinte e quatro 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 

, 28 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: 1000506-84.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 1000506-84.2017.8.11.0032 

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 

13235292) , 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$ 409,80( quatrocentos e nove 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 , 28 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: 8010308-55.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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. 8010308-55.2015.8.11.0032 

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 

10785737) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 446,22 ( 

quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois 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 

, 28 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: 8010372-65.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LUCINETE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))
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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. 8010372-65.2015.8.11.0032 

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 

1384283) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 347,00( 

trezentos e quarenta e sete reais ) para recolhimento da guia de Custas, e 

R$ 157,60 ( cento e cinquenta e sete 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 , 28 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: 1000048-33.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000048-33.2018.8.11.0032 

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 D 

(19516237) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 417,69 

( quatrocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 417,69 (quatrocentos e dezessete 

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 

, 28 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: 1000125-08.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JESIELY SILVA SOUZA (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. 1000125-08.2019.8.11.0032 

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 

(20347177) , 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$ 200,33 ( duzentos reais e trinta e três 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 , 28 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: 8010145-80.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOMINGOS DADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILZA FRANCISCO BONFIM (REQUERIDO)

VAGNER RUDI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/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. 8010145-80.2012.8.11.0032 

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 

(ID10512287) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

446,09( quatrocentos e quarenta e seis reais e nove centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 378,36( trezentos e setenta e oito 

reais e trinta e seis 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 

, 28 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.
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Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-25.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LUIZ (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:

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. 1000303-25.2017.8.11.0032 

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 

10099796) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 446,09( 

quatrocentos e quarenta e seis reais e nove centavos ) para recolhimento 

da guia de Custas, e R$ 158,80 ( cento e cinquenta e oito centavos 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 , 28 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-22.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO OTAVIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 

30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000205-35.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB - MT18032-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (REQUERIDO)

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-18.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

Certifico que nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte Autora para manifestar-se em relação à 

petição da parte Reclamada constante no andamento retro, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-13.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para manifestar-se em relação à petição da parte 

Reclamada constante no andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 0006580-39.2020.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

ALOANDA TOBAL MARQUES (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE FOGACA ALMEIDA (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0006580-39.2020.8.11.0042. VÍTIMA: ALOANDA TOBAL MARQUES 

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FLAGRANTEADO: PEDRO HENRIQUE FOGACA ALMEIDA Vistos etc. 

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado pelo 

requerido Pedro Henrique Fogaça Almeida, qualificado nos autos, qual 

aduz, em síntese, a ausência dos requisitos da segregação cautelar. 

Outrossim, informa estar incluso em grupo de risco do coronavírus 

(COVID-19). Instado à manifestação, o Ministério Público pugnou pelo 

deferimento do pleito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá 

revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de 
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motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem. De conformidade com o estatuto processual 

supracitado, são requisitos para a decretação da prisão preventiva (CPP, 

art. 312): a) “Fumus Commissi Delicti” - representado pela prova da 

materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum 

Libertatis” – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia 

da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da 

aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica. Quanto ao 

primeiro requisito (Fumus Commissi Delicti), que é composto pela 

materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, verifica-se da 

análise dos autos que há elementos à sua caracterização, eis que as 

informações prestadas perante a Autoridade Policial denotam a 

materialidade e indícios suficientes de autoria. De outra banda, também 

está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da 

ordem pública. Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da 

decisão que decretou a prisão preventiva do réu, no que tange a este 

ponto. Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está 

submetida à cláusula “Rebus Sic Standibus”, ou seja, se a situação das 

coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, 

a revogação da prisão deve ser deferida. Contudo, este não é o caso dos 

autos, pois que a defesa não trouxe nenhuma situação que alterasse o 

quatro fático jurídico da decisão que decretou a prisão preventiva. Não se 

pode olvidar que o requerido é contumaz na prática de ilícitos (conforme 

lista de antessentes anexa ao flagrante). Pesa em desfavor do requerido 

o processo nº 1002850-04.2019.8.11.0053, prisão em flagrante pelo crime 

de ameaça contra a vítima Aloanda Tobal Marques, que também é vítima 

neste auto de prisão em flagrante. Saliento que ao requerido fora 

concedida a liberdade provisória naqueles autos aos 17.12.2019, e, agora, 

em 04 (quatro) meses, o requerido novamente pratica ilícito contra a 

mesma vítima. Mostra-se imperiosa a prisão do requerido, seja para 

demonstra senso de responsabilidade da sua conduta, pela reiteração 

criminosa ou pela possibilidade de outros crimes mais graves contra a 

vítima. Não convence a alegação de condições pessoas favoráveis, pois 

estas não garantem a revogação da preventiva, neste sentido: (STJ - 

RHC: 58858 MG 2015/0095302-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

19/06/2015). Quanto ao pedido de prisão domiciliar, ao argumento de se 

tratar de preso incluso em grupo de risco, mister a análise do pedido sob o 

prisma da realidade deste Estado. O Ministro Marco Aurélio, do Supremo 

Tribunal Federal concedeu monocraticamente tutela provisória de urgência 

na ADPF nº 347-DF, determinando providências por partes dos membros 

do Poder Judiciário para evitar a proliferação do novo coronavírus no 

sistema prisional brasileiro, dentre estas medidas, destaca-se a 

concessão de prisão domiciliar, por ora postulado pelo reeducando. 

Contudo, conforme se observa do andamento processual daquela ADPF 

(Andamento nº 470) o Pleno do Supremo Tribunal Federal não referendou 

a decisão provisória realizada monocraticamente pelo Ministro. Não 

obstante, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Recomendação nº 

62/2020, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de 

medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – 

Covid-19. Não obstante a isso, a recomendação do Conselho Nacional de 

Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a 

propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade 

prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da 

sua discricionariedade motivada analisar se é caso ou não de concessão 

de prisão domiciliar, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, 

traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. Não existe 

registro de da incidência do vírus na unidade prisional, ademais, é cediço 

que as autoridades competentes estão realizando medidas para 

assegurar a segurança dos agentes penitenciários e presos. Portanto, a 

simples condição de grupo de risco ou idade avançada (idoso) não implica 

na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela 

excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos 

do vírus na comarca. No ponto, trago o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: HABEAS CORPUS. PENSÃO 

ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR 

EMBASADO NA PANDEMIA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE CASO NA 

CIDADE. DESCABIMENTO. Ausente justificativa para conversão da prisão 

civil para prisão domiciliar, com base na Pandemia COVID-19. Não 

verificado o reflexo da pandemia na Comarca, tampouco no presídio local, 

restando ausente notícia neste sentido de qualquer infectado na cidade. A 

Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é 

vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, 

que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação 

casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas 

Corpus negado. (Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, 

Julgado em: 26-03-2020). (Destaquei). Isto posto, e pelo o que mais consta 

dos autos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

mante-se a segregação cautelar até ulterior deliberação em contrário. 

Certifique-se quanto a eventual distribuição de inquérito policial ou ação 

penal. Ciência ao MPE. Intime-se a defesa por DJE. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 23 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: 1000589-32.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS OAB - 

MT24772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000589-32.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:IRINEU MARTINS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA 

RAMIRES DOS SANTOS 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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 

Hora: 14:50 , 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 . 27 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: 1000591-02.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON PAES DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000591-02.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ELSON PAES DA 

ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 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: 06/08/2020 Hora: 15:00 , 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 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-24.2011.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010011-24.2011.8.11.0053. REQUERENTE: ROSA MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000173-69.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LISLENE GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000173-69.2017.8.11.0053. REQUERENTE: LISLENE 

GONCALVES DIAS REQUERIDO: CLARO S.A. 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000453-74.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LIMA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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: 1000453-74.2016.8.11.0053. REQUERENTE: VINICIUS LIMA DA 

CUNHA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada. Após, 

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). Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000128-02.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000128-02.2016.8.11.0053. REQUERENTE: PEDRO SANTANA 

DE ARRUDA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Diante da certidão retro, nada 

a reconsiderar. 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-46.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000030-46.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JOSLLAINE 

KAROLINE DE MELO LOPES REQUERIDO: CLARO 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001348-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ERCILIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DA SILVA PAES OAB - SP240873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR APARECIDO DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001348-64.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ANA ERCILIA 

ALVES REQUERIDO: GILMAR APARECIDO DE DEUS Vistos etc. Nada a 

reconsiderar, DEVOLVA-SE a presente missiva ao MM. Juízo Deprecante 

com as cautelas de praxe e as nossas homenagens. Às providências. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-09.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDE DEHN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-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: 8010486-09.2013.8.11.0053. REQUERENTE: AGUAS CUIABÁ 

S/A REQUERIDO: NAIDE DEHN Vistos etc. MANIFESTE-SE a exequente 

acerca do pedido inserto no ID. 21042443, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pena de aceitação tácita. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002462-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUENIL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 222 de 287



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))

 

PROCESSO n. 1002462-04.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JUENIL ANTONIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS 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: 09/07/2020 

Hora: 14:50 , 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 . 28 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: 1002463-86.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM MABACO (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))

 

PROCESSO n. 1002463-86.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE JOAQUIM 

MABACO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS 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: 09/07/2020 

Hora: 15:00 , 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 . 28 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: 1002464-71.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAGALHAES DE MORAES SOBRINHO (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))

 

PROCESSO n. 1002464-71.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MANOEL 

MAGALHAES DE MORAES SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS 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: 09/07/2020 

Hora: 15:10 , 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 . 28 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: 1002465-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERREIRA SALGADO (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))

 

PROCESSO n. 1002465-56.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JURACY 

FERREIRA SALGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA 

SILVA BARROS 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: 09/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002468-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA DOS SANTOS (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))

 

PROCESSO n. 1002468-11.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE MOREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS 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: 09/07/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002469-93.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONSTANTINO GUIMARAES (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))

 

PROCESSO n. 1002469-93.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE 

CONSTANTINO GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME 

DA SILVA BARROS 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: 09/07/2020 Hora: 15:40 , 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 . 28 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: 1000158-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA GONCALVES MACHADO ELIAS (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {Alexandre Paulichi 

Chiovitti } PROCESSO n. 1000158-32.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARTA GONCALVES MACHADO ELIAS Endereço: Rua 

Agrovila das Palmeiras, casa construção, Assentamento Agrovila das 

Palmeiras, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, 184, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78015-285 Senhor(a): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (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: 1002471-63.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO MARTINS PEREIRA (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))

 

PROCESSO n. 1002471-63.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ROSALVO 

MARTINS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS 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: 06/08/2020 

Hora: 15:10 , 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 . 28 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: 1002472-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA GUIMARAES DA CRUZ (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))

 

PROCESSO n. 1002472-48.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:VANILDA 

GUIMARAES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA 

SILVA BARROS 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: 06/08/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002473-33.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GUIMARAES DA CRUZ (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))

 

PROCESSO n. 1002473-33.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:VANILDO 

GUIMARAES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA 

SILVA BARROS 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: 06/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000518-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000518-64.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:CRISLAINE 

MORAES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA 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: 06/08/2020 Hora: 15:40 , 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 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000518-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 

1000518-64.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.114,75 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: CRISLAINE MORAES DE SOUZA Endereço: RUA BOM 

JESUS, S N, VARGINHA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima 

identificado, 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 documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 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: 1000592-84.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL JOAO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000592-84.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ELENIL JOAO DE 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI 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: 06/08/2020 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 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000667-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 06/08/2020 15:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000607-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000607-87.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ELISANGELA 

COSTA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA 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 da LIMINAR concedida nos autos. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 

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 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000606-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 06/08/2020 16:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E DA LIMINAR CONCEDIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-50.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA VERONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 06/08/2020 16:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E DA LIMINAR CONCEDIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000604-35.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA VERONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 06/08/2020 16:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E DA LIMINAR CONCEDIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000605-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 06/08/2020 16:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E DA LIMINAR CONCEDIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000964-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELY OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 13/08/2020 12:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E DO INDEFERIMENTO DA 

LIMINAR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001111-93.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-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))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 13/08/2020 12:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER e da medida liminar deferida 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011859-75.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY DAYARA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

8011859-75.2013.8.11.0053. REQUERENTE: DAIANY DAYARA ALVES 

RIBEIRO REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Desnecessária a expedição de 

certidão de crédito, pois a exequente poderá formular seu pedido de 

habilitação de crédito com cópias destes autos. REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as cautelas de praxe e baixa na distribuição. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de maio de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MESSADE APARECIDA DIAS DE LIMA LUGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 13/08/2020 12:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER e do deferimento de 

antecipação de tutela.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-10.2019.8.11.0053

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))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-98.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO DE AMORIN FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-16.2019.8.11.0053

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))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-67.2019.8.11.0053

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))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-97.2019.8.11.0053

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))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002474-18.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ NEVES (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))

 

PROCESSO n. 1002474-18.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO LUIZ 

NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA BARROS 

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: 13/08/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002475-03.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DE MELO (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))

 

PROCESSO n. 1002475-03.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE ADAO DE 

MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA BARROS 

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: 13/08/2020 

Hora: 12:40 , 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 . 28 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: 1002477-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO 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))

 

PROCESSO n. 1002477-70.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE CANDIDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS 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: 13/08/2020 

Hora: 12:50 , 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 . 28 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: 1002478-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)
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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))

 

PROCESSO n. 1002478-55.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

OLIVEIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS 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: 13/08/2020 

Hora: 13:00 , 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 . 28 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: 1002479-40.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO 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))

 

PROCESSO n. 1002479-40.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JAIR ANTONIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS 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: 13/08/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002480-25.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA CANDIDO ALVES (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))

 

PROCESSO n. 1002480-25.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JEOVA CANDIDO 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA BARROS 

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: 13/08/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002481-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DOS SANTOS (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))

 

PROCESSO n. 1002481-10.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE RIBEIRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 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: 13/08/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002482-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA LOURENCA DA SILVA SAMPAIO (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))

 

PROCESSO n. 1002482-92.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LUCINDA 

LOURENCA DA SILVA SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SALOME DA SILVA BARROS 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: 13/08/2020 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 . 28 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: 1002483-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (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))

 

PROCESSO n. 1002483-77.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ELENICE 

SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS 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: 13/08/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 228 de 287



STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002484-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DUARTE (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))

 

PROCESSO n. 1002484-62.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:FABIO DUARTE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 13/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002485-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICO FERNANDES DE 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))

 

PROCESSO n. 1002485-47.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ODORICO 

FERNANDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 13/08/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002486-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDA DE MOURA (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))

 

PROCESSO n. 1002486-32.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LENILDA DE 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA BARROS 

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: 13/08/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002487-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (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))

 

PROCESSO n. 1002487-17.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ELIERCO 

SOARES FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 13/08/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002488-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (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))

 

PROCESSO n. 1002488-02.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:EDSON 

FERREIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 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: 13/08/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002489-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 229 de 287



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))

 

PROCESSO n. 1002489-84.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ELIERCO 

SOARES FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 13/08/2020 

Hora: 14:50 , 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 . 28 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: 1000726-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000726-48.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

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

Nome: ANA CLAUDIA FERREIRA Endereço: ZONA RURAL, S/N, 

ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, ANTIGA RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 Senhor(a): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, 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. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de abril de 2020. Atenciosamente, (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: 1002490-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (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))

 

PROCESSO n. 1002490-69.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:EDSON 

FERREIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 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: 13/08/2020 

Hora: 15:00 , 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 . 28 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: 1000885-93.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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. 1000885-93.2016.8.11.0053 Valor da 

causa: R$ 121,39 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ADEMIR FRANCISCO INACIO Endereço: RUA ELIZEU 

CORREA LEITE, LIXA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13090, - DE 11899 A 14185 - LADO ÍMPAR, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-485 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito sob 

pena de extinção, 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 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: 
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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: 1000733-40.2019.8.11.0053

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))

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000733-40.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

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

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA Endereço: ZONA RURAL, S/N, 

ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, ANTIGA RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 Senhor(a): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, 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. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de abril de 2020. Atenciosamente, (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: 1000727-33.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000727-33.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

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

Nome: ANA CLAUDIA FERREIRA Endereço: ZONA RURAL, S/N, 

ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, ANTIGA RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 Senhor(a): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, 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. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de abril de 2020. Atenciosamente, (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: 1000802-72.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE ALMEIDA SILVA (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))

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000802-72.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.103,14 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NAIR DE ALMEIDA 

SILVA Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, SN, QD 20, JD DAS FLORES, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78005-902 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

BANCO BRADESCO A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (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: 1002493-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (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))

 

PROCESSO n. 1002493-24.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:EDSON 

FERREIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 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: 13/08/2020 

Hora: 15:10 , 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 . 28 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: 1002495-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (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))

 

PROCESSO n. 1002495-91.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ELIERCO 

SOARES FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 13/08/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002497-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES TEIXEIRA (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))

 

PROCESSO n. 1002497-61.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LUZIA ALVES 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS 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: 13/08/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 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: 1002498-46.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANA MARQUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))
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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))

 

PROCESSO n. 1002498-46.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BIBIANA 

MARQUES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 13/08/2020 

Hora: 15:40 , 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 . 28 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: 1002499-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA GAMA (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))

 

PROCESSO n. 1002499-31.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LUIZ ANTONIO 

DE ALMEIDA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA 

SILVA BARROS 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: 13/08/2020 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 . 28 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: 1002500-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SOARES DE AMORIM (INVENTARIADO)

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))

 

PROCESSO n. 1002500-16.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:VALDIVINO 

SOARES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 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: 13/08/2020 

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 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000397-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MUNDIN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CARTA DE CITAÇÃO 

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

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000397-36.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: JACKELINE MUNDIN DE CARVALHO Endereço: SEM 

DENOMINAÇÃO, 0, 0, SEM DENOMINAÇÃO, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3775, - DE 

3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

polo passivo, para responder a ação, caso queira, 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 documento. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-02.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON PAES DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000591-02.2020.8.11.0053. AUTOR: ELSON PAES DA ROSA REU: 

BANCO BRADESCARD S.A 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-10.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000013-10.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JULIO CESAR PEDROSO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. RECEBO os recursos 

inominados interpostos. 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-73.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILCE RITA DE MAGALHAES (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: 

8010085-73.2014.8.11.0053. REQUERENTE: ADAILCE RITA DE 

MAGALHAES 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000037-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DE CARVALHO ARJONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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: 

1000037-04.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LUCINETE DE CARVALHO 

ARJONA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-32.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MARTINS (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 234 de 287



Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS OAB - 

MT24772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000589-32.2020.8.11.0053. AUTOR: IRINEU MARTINS REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se a sua análise. A regra do art. 2º da Lei 

n.º 12.153/2009 é expressa no sentido da impossibilidade de tramitar pelo 

rito da lei dos Juizados Especiais, quando o objeto seja superior a 60 

salários-mínimos. In casu, a presente demanda apresenta valor da causa 

superior àquele que seria devido, não obstante a parte tenha, 

maliciosamente, atribuído valor à causa menor ( Resolução nº 

004/2014/TP, art. 2º). Além do mais, seria mister a realização de estudo 

pericial, inviabilizando, mais uma vez, a adoção do rito previsto neste 

procedimento. Com efeito, parece, a princípio, necessária a realização de 

estudo pericial para analisar as áreas e documentos trazidos aos autos, 

como forma de verificar localização e validade. Por fim, impende 

considerar que o julgado trazido pela parte requerente, INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, não se aplica 

nesta lide, por se tratar de matéria àquela discutida. Assim, a extinção 

deste processo sem a resolução de seu mérito é a medida a ser imposta. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o 

presente processo sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, IV, da 

Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em 

virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-58.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ARMINDA DA SILVA (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: 

8010086-58.2014.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA ARMINDA DA 

SILVA 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, 28 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000431-79.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

C A DE SOUZA INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL CARDOSO DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000431-79.2017.8.11.0053. DEPRECANTE: C A DE SOUZA 

INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME DEPRECADO: EZEQUIEL CARDOSO DA 

SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Diante da inércia da parte requerente, mister considerarmos sua 

desistência em relação a esta demanda; assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Com efeito, passado 

longo hiato, a parte requerente não formulou qualquer outro pedido, 

ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer prosseguir com 

esta demanda. Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião 

Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, 

Data da publicação no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É correta a decisão 

que extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de 

causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, 

mas não cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

sustas. Sem honorários advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO 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)

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: 

1000196-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000005-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANI MILENE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000005-96.2019.8.11.0053. REQUERENTE: STEPHANI MILENE DOS 

SANTOS PEREIRA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da requerente, mister 

a extinção deste processo face à desistência. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda movida, à 

luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem 

honorários advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega na 
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Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000014-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELICEZAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000014-58.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELICEZAR RODRIGUES DE 

SOUZA JUNIOR REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da requerente, mister 

a extinção deste processo face à desistência. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda movida, à 

luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem 

honorários advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000595-84.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PABLIANE FERREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

ERONDINA FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

JOHN PABLO FERREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA ALVARÁ N.° 002/2020 

Expedido por ordem do(a) MM. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Dados do 

processo: Processo: 1000595-84.2019.8.11.0017; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/

[Levantamento de Valor]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ERONDINA FERREIRA COELHO, JOHN PABLO FERREIRA DE 

MACEDO, PABLIANE FERREIRA DE MACEDO Parte Ré: Autorizado(s): 

ERONDINA FERREIRA COELHO - CPF: 550.685.451-04 (REQUERENTE), 

JOHN PABLO FERREIRA DE MACEDO - CPF: 047.386.131-38 

(REQUERENTE), PABLIANE FERREIRA DE MACEDO - CPF: 703.356.461-90 

(REQUERENTE) e MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA (ADVOGADO 

OAB/MT 10296. Destinatário(s): BANCO DO BRASIL S.A Finalidade: 

Efetuar o levantamento das quantias deixadas pelo falecido ADEMAR 

PARANHOS DE MACEDO, Cpf: 378.137.811-04, junto ao Banco do Brasil – 

agência nº. 1135-5, conta corrente nº. 9091-3. OBSERVAÇÕES: A 

autenticidade deste alvará poderá ser certificada no endereço ou por meio 

do telefone indicado abaixo. A(s) pessoa(s) acima nominada(s) e 

qualificada(s), física(s) ou jurídica(s), fica(m) autorizada(s), pelo presente, 

a praticar(em) o(s) ato(s) acima especificado(s) no campo "FINALIDADE". 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, 22 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: AVENIDA GOVERNADOR 

JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 

78670-000 - TELEFONE: (66) 35221148

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000125-19.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA REIS MONTEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIEGO TAVARES DE SOUZA OAB - MT23625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000125-19.2020.8.11.0017. 

EMBARGANTE: JOSE MARIA REIS MONTEL EMBARGADO: LEOMAR 

GOMES DE OLIVEIRA Vistos. Preliminarmente, pugna o Embargante pela 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 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. O requerente não trouxe 

qualquer documento comprobatório de que não possua condições de 

arcar com as custas processuais, pelo contrário, conforme se denota dos 

autos, o mesmo exerce a criação de gado, o que, ao menos em tese, 

rebate o benefício pleiteado. 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”. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando o 

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 Embargante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de 

imposto de renda, certidão de semoventes registrada no INDEA e/ou outro 

documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da benesse. 

Ademais, embora o Embargante tenha atribuído o valor da causa em R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), o objeto da ação é declaração de sua 

posse sobre a área de 1.733,85 há. Logo, inquestionável que o valor da 

causa está incorreto. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, 

DETERMINO que os Requerente adeque o valor da causa ao montante real 

equivalente, bem como colacione aos autos certidão atualizada da 

matrícula n° 9.073 do CRI de São Félix do Araguaia – MT, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-67.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000277-67.2020.8.11.0017. Vistos, 

etc. Trata-se de “Ação de Cobrança” proposta por PNEUAR COMÉRCIO DE 

PNEUS LTDA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI - MT, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Registro que a lide em 

questão trata-se de ação de cobrança, ou seja, estamos diante de uma 

competência territorial que discute direito pessoal, a qual o Código de 

Processo Civil dispõe no caput do artigo 46 c/c com o artigo 64, in verbis: 

Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do Réu. Neste 

particular, tem-se que a competência territorial em razão da pessoa, nos 

moldes contidos nesta demanda é de competência relativa, podendo o 

Juízo reconhecê-la quando ventilada pelo requerido em sede de 

contestação. Compulsando os autos, constata-se que o endereço da 

parte requerente fica localizado no município de Várzea Grande – MT. Em 

que pese a ação tenha sido ajuizada na 2ª Vara Cível da Comarca de São 

Félix do Araguaia/MT, o foro de domicílio do autor pertence a Comarca 

diversa desta. Do mesmo modo, a propositura da ação na 2ª Vara Cível da 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT não se justifica, haja vista que a 
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parte requerida é o Município de Alto Paraguai/MT, por conseguinte, foro 

de domicílio é no próprio município de Alto Paraguai - MT, conforme 

declinado na inicial, que não pertence a esta Comarca. Portanto, a 

Comarca de São Félix do Araguaia não é o foro de domicílio de nenhuma 

das partes, razão pela qual este Juízo é totalmente incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Sendo assim, com base na 

violação do princípio do juiz natural, reconheço de ofício a incompetência 

deste Juízo. Deste modo, considerando que a autora protocolara a 

demanda neste Juízo, por entender ser o competente pelo domicílio do 

requerido, sendo o domicílio deste localizado em outra Comarca, devem os 

autos serem remetidos para o Juízo competente. Diante disso, com fulcro 

no artigo 42 do CPC, DECLINO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA deste Juízo 

para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua 

remessa ao Juízo da Comarca de Diamantino - MT, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. À Secretaria 

para as providências necessárias. São Félix do Araguaia/MT, 24 de abril 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-98.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000122-98.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:ADENIR PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE JESUS 

POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do parte Requerida para 

comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 

09/07/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 1000550-80.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE SOUSA NEGRE (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)

 

PROCESSO n. 1000550-80.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:RAIMUNDA DE 

SOUSA NEGRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE JESUS 

POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 

09/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000372-34.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000372-34.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:JOAO PEREIRA 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YDIARA GONCALVES DAS 

NEVES POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes, acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II 

Data: 09/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000207-50.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RIBEIRO MALTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação para impugnar a contestação juntada aos autos.

Intimação 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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000389-70.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:CARLOS GOMES 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE JESUS POLO 

PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA, acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II 

Data: 08/09/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000316-98.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

ABREU VALADARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE 

JESUS POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte AUTORA, acima 

qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II 

Data: 08/09/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000307-39.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:FRANCISCO DAS 

CHAGAS CORCINO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE LUIS DE JESUS POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte 

AUTORA, acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução Sala: SALA 

TRADICIONAL-II Data: 08/09/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 

28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-03.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PIRES SALOMAO (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)

 

PROCESSO n. 1000581-03.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:PEDRO PIRES 

SALOMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE JESUS 

POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte AUTORA, acima 

qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II 

Data: 08/09/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 1000472-86.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSINA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000472-86.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:DEUSINA 

FRANCISCA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA 

CAETANO DE BRITO POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte 

AUTORA, acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 

08/09/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 1000470-19.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HERCIVAL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000470-19.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:HERCIVAL 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA 

CAETANO DE BRITO POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte 

AUTORA, acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 

08/09/2020 Hora: 18:00 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 1000380-11.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAURA LUZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000380-11.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:ROSAURA LUZ 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA CAETANO DE 

BRITO POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte AUTORA, acima 

qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 06/10/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 1000548-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (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)

 

PROCESSO n. 1000548-13.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE JESUS POLO 

PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte AUTORA, acima 

qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 06/10/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 1000305-69.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MISTINELO SANTANA (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)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000305-69.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:MARCOS 

MISTINELO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE 

JESUS POLO PASSIVO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da 

parte AUTORA, acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA 

TRADICIONAL-II Data: 06/10/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 

28 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: 1000252-88.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CANTUARIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000252-88.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA CANTUARIO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

CICERO PINTO POLO PASSIVO: GERÊNCIA EXECUTIVA INSS CONFRESA 

MT e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte AUTORA, 

acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 06/10/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 28 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: 1000254-58.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE UILSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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PROCESSO n. 1000254-58.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:JOSE UILSON 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

CICERO PINTO POLO PASSIVO: GERÊNCIA EXECUTIVA INSS CONFRESA 

MT e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte AUTORA, 

acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II 

Data: 06/10/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 28 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: 1000277-04.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SELESTRINO TERESA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000277-04.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:SELESTRINO 

TERESA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO CICERO 

PINTO POLO PASSIVO: AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS CONFRESA MT e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte AUTORA, acima 

qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 25/11/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . . 28 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: 1000255-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMYR DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS CONFRESA MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000255-43.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:WALDOMYR DA 

SILVA CRUZ e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

CICERO PINTO POLO PASSIVO: AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS 

CONFRESA MT e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte 

AUTORA, acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA TRADICIONAL-II Data: 

25/11/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . . 28 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: 1000125-53.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSONETH NERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PROCESSO n. 1000125-53.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:DEUSONETH 

NERES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE 

JESUS POLO PASSIVO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da 

parte AUTORA, acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA 

TRADICIONAL-II Data: 25/11/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 28 

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: 1000689-32.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000689-32.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:CLEONICE 

RIBEIRO FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA DE 

FATIMA NEGRAO MARCELO, IRINEU MARCELO POLO PASSIVO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, acima qualificada, para comparecer à 

AUDIÊNCIA designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA 

TRADICIONAL-II Data: 25/11/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 

28 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: 1000689-32.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000689-32.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:CLEONICE 

RIBEIRO FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA DE 

FATIMA NEGRAO MARCELO, IRINEU MARCELO POLO PASSIVO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da parte AUTORA, acima qualificada, para comparecer à 

AUDIÊNCIA designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: SALA 

TRADICIONAL-II Data: 25/11/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 28 

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: 1000255-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMYR DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS CONFRESA MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000255-43.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): WALDOMYR DA SILVA CRUZ REU: AGÊNCIA EXECUTIVA DO 

INSS CONFRESA MT, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em regime de teletrabalho, etc. 

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria 

Rural por Idade proposta por WALDOMYR DA SILVA CRUZ. A Autarquia 

requerida mesmo citada, não apresentou contestação (conforme 

certificado em ID. nº. 23840196). Consequentemente, a parte autora não 

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 
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artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25/11/2020 (vinte e cinco de novembro de dois mil e 

vinte) as 13:40hrs (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, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-88.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CANTUARIO SILVA (AUTOR(A))

GEZY GOMES BRAGA (TESTEMUNHA)

ISABEL PEREIRA PINTO (TESTEMUNHA)

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 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000252-88.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA CANTUARIO SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

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 

DE FÁTIMA CANTUÁRIO SILVA. 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 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil 

e vinte) as 15:00hrs (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, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-69.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MISTINELO SANTANA (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)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000305-69.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARCOS MISTINELO SANTANA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 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 MARCOS MISTINELO 

SANTANA. 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 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil 

e vinte) as 14:20hrs (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, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-24.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS CECILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000060-24.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): FABIO LUIS CECILIO REU: EDSON LUIZ PAS Vistos. 

Preliminarmente, pugna o Requerente pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 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. O requerente não trouxe qualquer documento comprobatório de 

que não possua condições de arcar com as custas processuais, pelo 

contrário, conforme se denota dos autos, o mesmo ainda exerce a 

atividade agropecuária, o que, ao menos em tese, rebate o benefício 

pleiteado. A Declaração do Imposto de Renda jungida ao feito (ID n° 

28577205) é documento capaz de permitir ao Juízo aferir a movimentação 

financeira do autor. Contudo, a mesma diz respeito ao calendário do ano 

de 2017, sendo que posteriormente o autor já tenha declarado o ano de 

2018 no exercício de 2019, posto que a ação somente fora ajuizada no 

presente ano (2020). 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”. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando o 

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 Embargante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de 

imposto de renda, certidão de semoventes registrada no INDEA e/ou outro 

documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

Assistência Judiciária Gratuita ou diferimento das custas ao final, sob 

pena de indeferimento das benesses. Ademais, embora o Embargante 

tenha atribuído o valor da causa em R$ 3.136.611,68, o objeto da ação 

perpetuou-se no tempo até os dias atuais, limitando-se o autor a calcular o 

montante devido até o ano de 2012, requerendo ao Juízo a elaboração do 

cálculo posterior. Ora, tal ato é ônus da parte, não cabendo ao Juízo 

diligenciar nesse sentido. Logo, inquestionável que o valor da causa está 

incorreto. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO 

que o Requerente adeque o valor da causa ao montante real equivalente, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-24.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS CECILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000060-24.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): FABIO LUIS CECILIO REU: EDSON LUIZ PAS Vistos. 

Preliminarmente, pugna o Requerente pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 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. O requerente não trouxe qualquer documento comprobatório de 

que não possua condições de arcar com as custas processuais, pelo 

contrário, conforme se denota dos autos, o mesmo ainda exerce a 

atividade agropecuária, o que, ao menos em tese, rebate o benefício 

pleiteado. A Declaração do Imposto de Renda jungida ao feito (ID n° 

28577205) é documento capaz de permitir ao Juízo aferir a movimentação 

financeira do autor. Contudo, a mesma diz respeito ao calendário do ano 

de 2017, sendo que posteriormente o autor já tenha declarado o ano de 

2018 no exercício de 2019, posto que a ação somente fora ajuizada no 

presente ano (2020). 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”. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando o 

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 Embargante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de 

imposto de renda, certidão de semoventes registrada no INDEA e/ou outro 

documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

Assistência Judiciária Gratuita ou diferimento das custas ao final, sob 

pena de indeferimento das benesses. Ademais, embora o Embargante 

tenha atribuído o valor da causa em R$ 3.136.611,68, o objeto da ação 

perpetuou-se no tempo até os dias atuais, limitando-se o autor a calcular o 

montante devido até o ano de 2012, requerendo ao Juízo a elaboração do 

cálculo posterior. Ora, tal ato é ônus da parte, não cabendo ao Juízo 

diligenciar nesse sentido. Logo, inquestionável que o valor da causa está 

incorreto. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO 

que o Requerente adeque o valor da causa ao montante real equivalente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-36.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010127-36.2014.8.11.0017. REQUERENTE: ADEMIR MARTINS COSTA 

REQUERIDO: OI - BRASIL TELECOM S/A Vistos, etc. Cumpra-se 

integralmente decisão de evento n. 24795033, em especial, no que tange a 

certificação do trânsito em julgado da sentença. Cumpra-se com Urgência. 

Expeça-se o necessário. São Félix do Araguaia-MT, na data da assinatura 

digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000267-23.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PEREIRA CAVALCANTE (VÍTIMA)

DELEGACIA DE POLICIA DE ALTO BOA VISTA (AUTORIDADE)

GUSTAVO GONCALVES DA COSTA (VÍTIMA)

J. B. D. C. S. (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS VIEIRA (RÉU PRESO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS OAB - DF51038 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

Manifestação em PDF.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-04.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SELESTRINO TERESA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

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: 1000277-04.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): SELESTRINO TERESA DE SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em regime de teletrabalho, etc. 

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte ajuizada por SELESTRINO TERESA DE SOUZA. A Autarquia 

requerida sustenta que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício. A 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 pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado do “de cujus” e a 

condição de dependente da parte autora. Considerando que houve o 

requerimento de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25/11/2020 (vinte e cinco 

de Novembro de dois mil e vinte) as 13:00 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, caso ainda não o tenha 

apresentado. 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, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000255-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMYR DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS CONFRESA MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000255-43.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): WALDOMYR DA SILVA CRUZ REU: AGÊNCIA EXECUTIVA DO 

INSS CONFRESA MT, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em regime de teletrabalho, etc. 

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria 

Rural por Idade proposta por WALDOMYR DA SILVA CRUZ. A Autarquia 

requerida mesmo citada, não apresentou contestação (conforme 

certificado em ID. nº. 23840196). Consequentemente, a parte autora não 

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, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25/11/2020 (vinte e cinco de novembro de dois mil e 

vinte) as 13:40hrs (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, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-53.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSONETH NERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

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: 1000125-53.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): DEUSONETH NERES DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos em regime de teletrabalho, 

etc. Considerando que a solenidade aprazada para a data de 01/04/2020 

não se realizou em virtude da suspensão do expediente forense, regulado 

pela Portaria conjunta 249/2020, REDESIGNO a aludida oralidade para o dia 

25 de Novembro de 2020, às 14h20min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar a intimação da Requerida para o 

ato, com a antecedência necessária. Advirto ao advogado da requerente 

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 ela arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada. Intime-se a Autarquia Requerida e a parte autora. Às 

providências São Félix do Araguaia - MT, 27 de Abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000689-32.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1000689-32.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): CLEONICE RIBEIRO FERNANDES REU: 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 CLEONICE RIBEIRO DOS 

SANTOS. 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 25/11/2020 (vinte e cinco de novembro 

de dois mil e vinte) as 15:00hrs (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, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000742-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES BUENO (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)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000742-13.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOAO GONCALVES BUENO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação 

previdenciária para a concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por JOÃO GONÇALVES BUENO. A Autarquia requerida sustenta 

que a parte autora não comprovou os requisitos legais para concessão do 

benefício. A parte autora não 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. No tocante a 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. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 
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se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. Desse modo, nas ações judiciais para 

concessão de benefício previdenciário, a prescrição atinge somente as 

prestações antecedentes ao quinquênio anterior a propositura 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 25/11/2020 (vinte e cinco de Novembro 

de dois mil e vinte) as 15:40 hrs (MT). Intime-se a causídica da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de 

testemunhas que pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertida 

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, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-38.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA SILVA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1000708-38.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): EVA DA SILVA GALVAO REU: 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 EVA DA SILVA GALVÃO. 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 25/11/2020 (vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte) as 

17:00hrs (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, 27 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000118-27.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAVEL MALDI BORGES OAB - MG62248 (ADVOGADO(A))

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

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000118-27.2020.8.11.0017. 

DEPRECANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA Decisão Vistos em 

regime de teletrabalho. Para o cumprimento do ato deprecado DESIGNO 

audiência de oitiva da testemunha JOSÉ TADEU GOMES para o dia 29 de 

Julho de 2020, às 17h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo a mesma ser intimada com a devida antecedência para o 

comparecimento ao ato. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-32.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL LOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA OAB - MG16582 (ADVOGADO(A))

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR OAB - GO19739 (ADVOGADO(A))

HEBER NAZARETH DA SILVA OAB - GO22719 (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA OAB - GO17901 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEBRANDO JOAQUIM DE SOUSA (REQUERIDO)

LIONIDIO BENEDITO DAS CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AVELINO EGÍDIO TAQUES FILHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000150-32.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: LOURIVAL LOUZA REQUERIDO: LIONIDIO BENEDITO DAS 

CHAGAS, ILDEBRANDO JOAQUIM DE SOUSA Decisão Vistos em regime 

de teletrabalho. Para o cumprimento do ato deprecado DESIGNO audiência 

de oitiva da testemunha AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO para o dia 27 de 

Outubro de 2020, às 15h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo a mesma ser intimada com a devida antecedência para 

o comparecimento ao ato. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000115-09.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000115-09.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em 

regime de teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por MARIA DE 

JESUS DA SILVA 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 
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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 25/11/2020 (vinte e cinco de novembro 

de dois mil e vinte) as 17:40hrs (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, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-83.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILIA PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000123-83.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): DEUZILIA PIRES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em regime de 

teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por DEUZÍLIA PIRES DA SILVA. 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 25/11/2020 (vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte) as 

18:20hrs (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, 27 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000900-68.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACY SANTANA DA COSTA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLVIS MARANHAO ARAUJO OAB - MT24308/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

RHEDSUHA ALVES ARAUJO SOUZA OAB - MT25469/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERREIRA BARROS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000900-68.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIA IRACY SANTANA DA COSTA BARROS REU: MOACIR 

FERREIRA BARROS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Liminar ajuizada por MARIA IRACY SANTANA DA COSTA, em 

desfavor de MOACIR FERREIRA BARROS, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Narra a requerente que foi casada com o 

requerido por 18 (dezoito) anos, os quais vieram a dissolver a união em 

2014, partilhando o imóvel em comum do casal. O requerido demonstrou 

interesse em adquirir a parte que cabia a requerente, assumindo a 

obrigação para pagamento até 30/07/2015. Contudo, o requerido não 

pagou a parte que cabia a autora. Assim, a autora requer a parcela de 

terras que lhe é devida, requerendo a divisão da propriedade nos termos 

do acordo firmado, requerendo em sede de liminar que o INCRA proceda a 

medição da propriedade. É o relatório. Fundamento. DECIDO. A tutela 

antecipada é medida excepcional que adianta a provisão final da 

prestação jurisdicional com cunho satisfativo, desde que presentes os 

requisitos e pressupostos determinados pela lei processual. O Novo 

Código de Processo Civil ao dispor sobre o instituto da tutela antecipada 

leciona o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) § 3º A tutela de urgência 

de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, para a sua concessão, 

mister se faz a presença dos requisitos previstos no artigo supra citado, 

ou seja, deverá o requerente demonstrar prova inequívoca, a convencer o 

Juízo de verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Sendo imperioso que o julgador se 

convença com a demonstração probatória da possibilidade de ser 

verdadeiro o alegado e que o retardamento na concessão da tutela 

requerida possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte 

que a invoca. Porém, não vislumbro nenhum dos requisitos presentes 

neste caso. A probabilidade do direito não ficou demonstrada, eis que a 

Requerente não diligenciou a realização do ato de medição da propriedade 

junto ao INCRA ou tomara qualquer medida para a realização deste, de 

modo que não cabe ao Judiciário intervir em atos que compete a própria 

parte diligenciar. Somente com a omissão do órgão e sua inclusão no polo 

passivo da demanda é que poderia ser analisada tal providência. O perigo 

da demora, de igual forma, não restou evidenciado, haja vista que o 

acordo entabulado teve como termo para adimplemento da obrigação em 

30/07/2015, somente vindo a autora a ajuizar a presente demanda em 

20/12/2019, passados mais de 04 (quatro) anos, permitindo a autora que 

tal fato perpetuasse no tempo sem a realização de diligências para o 

adimplemento contratual. Assim, não estando preenchidos os requisitos 

autorizadores para a concessão da medida liminar, mister se faz o não 

acolhimento da medida requestada. Dessa forma, ante todo o exposto, 

INDEFIRO a liminar vindicada. No mais, CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de conciliação/mediação que será realizada no 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), devendo 

os autos serem remetidos ao mesmo para as providências necessárias. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3°, do Novo CPC). Ademais, advirto 

expressamente as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

conforme estabelece o art. 334, §8° do Novo Código de Processo Civil. 

DEVE-SE ainda o OFICIAL DE JUSTIÇA advertir a parte requerida que caso 

compareça ou não compareça na audiência designada, o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer contestação, por petição, terá como termo 

inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e 

caso não seja apresentada a contestação, será decretada a revelia e 

presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344). Intimem-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Ás providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 28 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000492-74.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DA SILVA PEREIRA 05884534124 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI MENDES DA SILVA OAB - MT26640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA (AUTORIDADE COATORA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000492-74.2020.8.11.0039. IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA 

PEREIRA 05884534124 IMPETRADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO AUTORIDADE COATORA: 

ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA 1. Vistos. 2. Augusto Cesar da 

Silva Pereira ajuíza Ação de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar 

Inaudita altera pars em desfavor do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado do Mato Grosso, todos devidamente qualificados 

nos autos. 3. Aduz em apertada síntese que em 30 de agosto de 2019 foi 

lavrado Auto de Infração impedindo o requerente de funcionar seu 

estabelecimento de banho e tosa sem um responsável técnico 

devidamente licenciado no órgão requerido, ou seja, para o exercício de 

atividades de banho e tosa seria necessário o acompanhamento de um 

médico veterinário. 4. Narra que devidamente autuado, fora concedido ao 

requerente o prazo de 30 dias para regularizar a infração apontada, ou 

apresentar defesa administrativa, e caso não fosse tomada nenhuma 

providência, seria gerada uma multa no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelo órgão, assim como seria obrigatório a contratação de um 

profissional da classe. 5. Relata ainda que recorreu do auto de infração no 

prazo legal, requerendo o cancelamento da multa, contudo o recurso foi 

negado, sendo gerado ao impetrante um novo auto de multa com guia para 

pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Por fim, requer que 

seja concedida a liminar para que a autoridade coatora proceda com o 

cancelamento do Auto de Multa n° 56/2020. 7. Junto à inicial vieram os 

documentos de ID. 31395314. 8. Vieram os autos conclusos. 9. É o 

relatório. 10. Decido. 11. A Lei do Mandado de Segurança, como é sabido 

exige o preenchimento de determinados requisitos para o deferimento de 

liminar, ou seja, que os fundamentos da impetração sejam relevantes e 

que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, concedida a 

segurança. 12. Sobre a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança, o art. 1º, caput, e art. 7º, inciso III, ambos da Lei nº 12.016/09, 

assim dispõem, verbis: “Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. “Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) 

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica”. 13. A liminar, como uma medida 

antecipatória, exige os requisitos do fumus boni juris (fatos 

suficientemente provados com os documentos acostados à inicial) e do 

periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final) e pode ser 

revogada se esses requisitos especiais para a concessão da liminar não 

mais subsistissem. 14. Ab initio, analisando superficialmente a lide, 

verifica-se a relevante fundamentação exposta na peça basilar, no que 

tange a comprovação do ato ilegal supostamente praticado pelo impetrado, 

suficiente para comprovar os fatos alegados na inicial e consequente 

concessão liminar. 15. Em atenção às supramencionadas considerações e 

às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram 

configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários 

para a concessão liminar. 16. É entendimento consolidado pela 

jurisprudência pátria que as pessoas jurídicas que atuam em áreas de 

prestação de serviços de banho e tosa, não estão sujeitas ao registro no 

respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, bem como não há, 

nesses casos, a obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. 

17. Neste sentido é o RESP 1.338.942 do STJ: ADMINISTRATIVO. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE 

PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E 

COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 

5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS 

PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO 

SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. O registro da 

pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se 

necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, 

esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, 

guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem 

as mesmas atividades. 2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos 

repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da 

Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não 

abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento 

clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que 

não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. 

Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas 

ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à 

obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes. 3. 

No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada 

exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no 

conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, 

portanto, ser mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 

Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao 

art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.(STJ - REsp: 1338942 SP 

2012/0170967-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2017) 

18. É cediço que o mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da 

Constituição da República, serve para proteger direito líquido e certo 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. Para tanto, tal ação constitucional é regulada pela Lei nº 

12.016/2009, que reproduz, em seu art. 1º, o que é constitucionalmente 

protegido. 19. Para assegurar os fundamentos de seu direito, no intuito de 

se demonstrar os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional, conforme pleiteado no presente, quais sejam, o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, o impetrante traz com a inicial os documentos 

que entende ser suficientes para comprovação da liquidez e da certeza 

de seu direito, supostamente violado. 20. Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o reconhecimento e exercício no momento da impetração. 

Em última análise, o direito líquido e certo é direito comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior não é líquido e certo, para fins de 

segurança.[1] 21. Compulsando os autos, verifico que o impetrante 

demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a 

concessão da liminar almejada, de modo que a aplicação da multa no 

presente momento ocasionaria prejuízos irreparáveis ao seu 

estabelecimento comercial. 22. Ante o exposto, entendendo que foram 

satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, via de 

consequência DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada nesta ação 

mandamental, para o fim de SUSPENDER o Auto de Multa n° 56/2020, 

condicionando o cumprimento da presente ao pagamento das custas 

iniciais. 23. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). 24. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). 25. Intime-se. 26. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito [1] Hely lopes meirelles, 

in mandado de segurança – ação popular – ação civil pública – mandado 

de injunção – “habeas data”, 12ª Edição atualizada pela Constituição de 

1988, pág. 13.
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA (AUTORIDADE COATORA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000492-74.2020.8.11.0039. IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA 

PEREIRA 05884534124 IMPETRADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO AUTORIDADE COATORA: 
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ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA 1. Vistos. 2. Augusto Cesar da 

Silva Pereira ajuíza Ação de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar 

Inaudita altera pars em desfavor do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado do Mato Grosso, todos devidamente qualificados 

nos autos. 3. Aduz em apertada síntese que em 30 de agosto de 2019 foi 

lavrado Auto de Infração impedindo o requerente de funcionar seu 

estabelecimento de banho e tosa sem um responsável técnico 

devidamente licenciado no órgão requerido, ou seja, para o exercício de 

atividades de banho e tosa seria necessário o acompanhamento de um 

médico veterinário. 4. Narra que devidamente autuado, fora concedido ao 

requerente o prazo de 30 dias para regularizar a infração apontada, ou 

apresentar defesa administrativa, e caso não fosse tomada nenhuma 

providência, seria gerada uma multa no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelo órgão, assim como seria obrigatório a contratação de um 

profissional da classe. 5. Relata ainda que recorreu do auto de infração no 

prazo legal, requerendo o cancelamento da multa, contudo o recurso foi 

negado, sendo gerado ao impetrante um novo auto de multa com guia para 

pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Por fim, requer que 

seja concedida a liminar para que a autoridade coatora proceda com o 

cancelamento do Auto de Multa n° 56/2020. 7. Junto à inicial vieram os 

documentos de ID. 31395314. 8. Vieram os autos conclusos. 9. É o 

relatório. 10. Decido. 11. A Lei do Mandado de Segurança, como é sabido 

exige o preenchimento de determinados requisitos para o deferimento de 

liminar, ou seja, que os fundamentos da impetração sejam relevantes e 

que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, concedida a 

segurança. 12. Sobre a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança, o art. 1º, caput, e art. 7º, inciso III, ambos da Lei nº 12.016/09, 

assim dispõem, verbis: “Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. “Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) 

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica”. 13. A liminar, como uma medida 

antecipatória, exige os requisitos do fumus boni juris (fatos 

suficientemente provados com os documentos acostados à inicial) e do 

periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final) e pode ser 

revogada se esses requisitos especiais para a concessão da liminar não 

mais subsistissem. 14. Ab initio, analisando superficialmente a lide, 

verifica-se a relevante fundamentação exposta na peça basilar, no que 

tange a comprovação do ato ilegal supostamente praticado pelo impetrado, 

suficiente para comprovar os fatos alegados na inicial e consequente 

concessão liminar. 15. Em atenção às supramencionadas considerações e 

às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram 

configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários 

para a concessão liminar. 16. É entendimento consolidado pela 

jurisprudência pátria que as pessoas jurídicas que atuam em áreas de 

prestação de serviços de banho e tosa, não estão sujeitas ao registro no 

respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, bem como não há, 

nesses casos, a obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. 

17. Neste sentido é o RESP 1.338.942 do STJ: ADMINISTRATIVO. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE 

PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E 

COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 

5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS 

PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO 

SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. O registro da 

pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se 

necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, 

esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, 

guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem 

as mesmas atividades. 2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos 

repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da 

Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não 

abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento 

clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que 

não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. 

Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas 

ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à 

obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes. 3. 

No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada 

exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no 

conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, 

portanto, ser mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 

Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao 

art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.(STJ - REsp: 1338942 SP 

2012/0170967-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2017) 

18. É cediço que o mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da 

Constituição da República, serve para proteger direito líquido e certo 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. Para tanto, tal ação constitucional é regulada pela Lei nº 

12.016/2009, que reproduz, em seu art. 1º, o que é constitucionalmente 

protegido. 19. Para assegurar os fundamentos de seu direito, no intuito de 

se demonstrar os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional, conforme pleiteado no presente, quais sejam, o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, o impetrante traz com a inicial os documentos 

que entende ser suficientes para comprovação da liquidez e da certeza 

de seu direito, supostamente violado. 20. Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o reconhecimento e exercício no momento da impetração. 

Em última análise, o direito líquido e certo é direito comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior não é líquido e certo, para fins de 

segurança.[1] 21. Compulsando os autos, verifico que o impetrante 

demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a 

concessão da liminar almejada, de modo que a aplicação da multa no 

presente momento ocasionaria prejuízos irreparáveis ao seu 

estabelecimento comercial. 22. Ante o exposto, entendendo que foram 

satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, via de 

consequência DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada nesta ação 

mandamental, para o fim de SUSPENDER o Auto de Multa n° 56/2020, 

condicionando o cumprimento da presente ao pagamento das custas 

iniciais. 23. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). 24. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). 25. Intime-se. 26. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito [1] Hely lopes meirelles, 

in mandado de segurança – ação popular – ação civil pública – mandado 

de injunção – “habeas data”, 12ª Edição atualizada pela Constituição de 

1988, pág. 13.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-17.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO (EXECUTADO)

ROSILDO PENHA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000802-17.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: ROSILDO PENHA 

DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO 1. Vistos. 2. 

Consigo que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e 

rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. 3. 

Nessa toada: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. 

PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE 

EXECUTADA. ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito 

de bens e endereço da parte executada é da própria exequente, não 
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podendo o Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, 

avocar, para si, o encargo que compete a uma delas. (...) não constitui 

obrigação do Juízo utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à 

Receita Federal, objetivando obter as últimas declarações de rendimentos 

da executada, para a consecução de eventual novo endereço daquela ou 

de bens de sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente 

quando a utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de 

ativos financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” 

(TRF 5ª Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011)”. 4. 

Ressalte que, comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se 

localizar os réus, tendo as possibilidades de localização pelas partes se 

esgotado e, nos moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de 

Processo Civil, poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de 

situação excepcional. 5. No caso em tela, observo não ter a parte 

comprovado ter envidado esforços no sentido de localizar o endereço do 

requerido, tampouco de terem se esgotados os meios de buscas, motivo 

pelo qual INDEFIRO o pedido retro. 6. Intime-se a parte autora para informar 

o endereço da parte requerida sob pena de extinção. 7. Certifique-se e 

voltem-me conclusos. 8. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 27 

de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-73.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1001141-73.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ANTONIO ALVES DE LIMA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação 

de Procedimento Comum ajuizada por Antônio Alves de Lima, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados. 3. Em ID. 29846419, o advogado pugnou pela extinção do 

processo, em virtude do falecimento do requerente, não havendo razão 

para o prosseguimento do feito. 4. É síntese do necessário. 5. Fundamento 

e decido. 6. Considerando que o falecimento da parte autora que 

impossibilita prosseguimento da ação, a extinção do presente feito é 

medida que se impõe. 7. Pelo exposto, ante a falta de legitimidade ativa na 

demanda, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, IX do Código de Processo Civil. 8. 

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de necessárias. 9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000219-95.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. S. (REQUERENTE)

F. D. S. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000219-95.2020.8.11.0039. REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA 

QUINTANA, WAGNER RICCI DA SILVA Vistos. 1. Em consonância com o 

pleito ministerial, intime-se a parte autora para suprir as omissões 

apontadas pelo Parquet, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 27 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000859-35.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA BENTA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000859-35.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ILDA BENTA DE SOUZA SILVA 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Ilda Benta de 

Souza Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 3. Devidamente citada a parte 

requerida apresentou sua contestação (ID. 25816787), bem como fora 

impugnado pela parte autora (ID. 28260990). 4. Deste modo, intimem-se as 

partes para manifestação, especificando as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, conclusos para 

designação de audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 27 

de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000258-29.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DO CARMO HELENO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000258-29.2019.8.11.0039. REQUERENTE: PEDRO DO CARMO HELENO 

CABRAL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

1. Vistos. 2. Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de Auxílio 

Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela provisória 

de urgência antecipada proposta por Pedro do Carmo Heleno Cabral, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Aduziu, em síntese, que o requerente é 

segurado da Previdência Social e é portador de Transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervetebrais com radiculopatia (CID. M51.1); 

Dorsopatia não especificada (CID M53.9), Episódio depressivo Grave (CID 

F32.2). Relata que o benefício do auxílio-doença foi cessado 

administrativamente pelo INSS em 28/03/2018. 4. Ao final, requer que seja 

julgada procedente a demanda para a concessão do benefício de 

auxílio-doença e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. 5. Junto à inicial, acostou os documentos em ID. 19013742. 6. 

Devidamente citado, o INSS não apresentou contestação nos autos. Por 

sua vez, a parte demandante deixou de apresentar Impugnação à 

Contestação, conforme às f. retro. 7. Laudo médico pericial protocolado 

em 23/09/2019. 8. Após, viram os autos conclusos. 9. É o breve relato. 10. 

Decido. 11. Pretende a parte autora a concessão do benefício de 

Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, sendo que para o deferimento de tal benefício faz-se necessário 

que a parte demandante tenha cumprido as exigências legais para tal fim, 

quais sejam: Possuir a carência exigida; Encontrar-se na qualidade de 

segurado; Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao 

auxílio-doença e definitivamente para o desempenho de qualquer atividade 

laboral para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez. 12. Da 

carência e qualidade de segurado. 13. A carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 
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8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências.” ... Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.). 14. 

Ademais, considerando que o autor preencheu os requisitos da carência, 

nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que foi 

revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser 

aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do 

direito, sobre ele recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, 

inclusive, implica direito processualmente adquirido. 15. Assim, tendo em 

vista que a vigência da medida provisória e, após, pela da Lei 13.457-17, 

que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho de 2017, o texto 

normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, 

revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo perda da 

qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão 

computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a 

partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número 

de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o 

benefício a ser requerido.” 16. Verifica-se pelo que consta nos autos que 

o requerente realizou o número de contribuições mínimas necessárias 

para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a autarquia 

requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 

c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 

(revogado) do mesmo diploma legal. 17. Do Auxílio Doença 18. Para se 

obter o estabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se 

faz a comprovação de que a parte autora é segurada da Previdência 

Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar 

sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, 

vejamos: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 19. Em atenção aos 

autos verifico que o requerente preencheu todos os requisitos para fazer 

jus ao benefício de auxílio-doença. 20. Da Aposentadoria por Invalidez 21. 

O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurada a todos aqueles 

indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência 

Social e que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e 

insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral 

hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. 22. Denota-se 

ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação 

para o desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser 

verificada mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com 

o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. A 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. 23. Deste modo, é necessário que a invalidez seja 

TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o segurado ser 

reabilitado para exercer outra atividade laborativa, compatível com sua 

condição de saúde. Assim, conclui-se que se a invalidez for parcial e for 

possível a reabilitação do segurado em outra atividade, não será 

concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, se a invalidez for 

parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar inviável deverá ser 

concedida a aposentadoria por invalidez. 24. A avaliação da invalidez e da 

(im)possibilidade de reabilitação deverá ser feita com base nas 

peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração os 

aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (STJ. 2ª 

Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

em 9/4/2013). 25. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU “Uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez”. 26. Por fim, a jurisprudência do STJ é firme 

no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 27. No que concerne ao benefício de 

Aposentadoria por invalidez verifico que a parte autora faz jus, uma vez 

que o laudo pericial evidenciou a gravidade da doença diagnostica no 

requerente, impossibilitando-o de desenvolver o labor. 28. Nesse sentido, 

o médico perito em seu laudo concluiu que; “Com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e 

permanente para a prática da atividade habitual do autor. Diagnósticos: 

Transtornos de discos lombares e de outros discos intervetebrais com 

radiculopatia (CID. M51.1); Dorsopatia não especificada (CID M53.9), 

Episódio depressivo Grave (CID F32.2).” “Conclui-se o início da 

incapacidade em 16/04/2012 (data de exame médico pericial que 

constatou a incapacidade).” “A incapacidade laboral, utilizando a tabela de 

Ignácio Waisberg (tabela argentina), fica definida entre 25-35% de forma 

global como lombalgia com manifestações de radiculopatia. A depressão, 

atualmente, não traz incapacidade por estar controlada com uso de 

medicação oral adequada.” 29. Assim, acolho o pleito e converto o 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 30. Dos Juros e Correição 

Monetária. 31. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS 

da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 32. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora, para o fim de RESTABELECER o benefício de 

Auxílio Doença ao requerente, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-benefício 

desde a data da cessação administrativa, ou seja, 28/03/2018, devendo 

ser observada a prescrição quinquienal, e CONDENAR o instituto 

requerido para CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria 

por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo 

médico pericial, ou seja, 30/08/2019. 33. Acaso não implantado ou 

cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 34. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 35. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 36. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 37. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 38. Ás providências. 39. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de abril de 2020 Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000258-29.2019.8.11.0039. REQUERENTE: PEDRO DO CARMO HELENO 

CABRAL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

1. Vistos. 2. Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de Auxílio 

Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela provisória 

de urgência antecipada proposta por Pedro do Carmo Heleno Cabral, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Aduziu, em síntese, que o requerente é 

segurado da Previdência Social e é portador de Transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervetebrais com radiculopatia (CID. M51.1); 

Dorsopatia não especificada (CID M53.9), Episódio depressivo Grave (CID 

F32.2). Relata que o benefício do auxílio-doença foi cessado 

administrativamente pelo INSS em 28/03/2018. 4. Ao final, requer que seja 

julgada procedente a demanda para a concessão do benefício de 

auxílio-doença e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. 5. Junto à inicial, acostou os documentos em ID. 19013742. 6. 

Devidamente citado, o INSS não apresentou contestação nos autos. Por 

sua vez, a parte demandante deixou de apresentar Impugnação à 

Contestação, conforme às f. retro. 7. Laudo médico pericial protocolado 

em 23/09/2019. 8. Após, viram os autos conclusos. 9. É o breve relato. 10. 

Decido. 11. Pretende a parte autora a concessão do benefício de 

Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, sendo que para o deferimento de tal benefício faz-se necessário 

que a parte demandante tenha cumprido as exigências legais para tal fim, 

quais sejam: Possuir a carência exigida; Encontrar-se na qualidade de 

segurado; Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao 

auxílio-doença e definitivamente para o desempenho de qualquer atividade 

laboral para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez. 12. Da 

carência e qualidade de segurado. 13. A carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 

8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências.” ... Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.). 14. 

Ademais, considerando que o autor preencheu os requisitos da carência, 

nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que foi 

revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser 

aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do 

direito, sobre ele recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, 

inclusive, implica direito processualmente adquirido. 15. Assim, tendo em 

vista que a vigência da medida provisória e, após, pela da Lei 13.457-17, 

que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho de 2017, o texto 

normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, 

revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo perda da 

qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão 

computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a 

partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número 

de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o 

benefício a ser requerido.” 16. Verifica-se pelo que consta nos autos que 

o requerente realizou o número de contribuições mínimas necessárias 

para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a autarquia 

requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 

c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 

(revogado) do mesmo diploma legal. 17. Do Auxílio Doença 18. Para se 

obter o estabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se 

faz a comprovação de que a parte autora é segurada da Previdência 

Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar 

sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, 

vejamos: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 19. Em atenção aos 

autos verifico que o requerente preencheu todos os requisitos para fazer 

jus ao benefício de auxílio-doença. 20. Da Aposentadoria por Invalidez 21. 

O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurada a todos aqueles 

indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência 

Social e que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e 

insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral 

hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. 22. Denota-se 

ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação 

para o desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser 

verificada mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com 

o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. A 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. 23. Deste modo, é necessário que a invalidez seja 

TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o segurado ser 

reabilitado para exercer outra atividade laborativa, compatível com sua 

condição de saúde. Assim, conclui-se que se a invalidez for parcial e for 

possível a reabilitação do segurado em outra atividade, não será 

concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, se a invalidez for 

parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar inviável deverá ser 

concedida a aposentadoria por invalidez. 24. A avaliação da invalidez e da 

(im)possibilidade de reabilitação deverá ser feita com base nas 

peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração os 

aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (STJ. 2ª 

Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

em 9/4/2013). 25. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU “Uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez”. 26. Por fim, a jurisprudência do STJ é firme 

no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 27. No que concerne ao benefício de 

Aposentadoria por invalidez verifico que a parte autora faz jus, uma vez 

que o laudo pericial evidenciou a gravidade da doença diagnostica no 

requerente, impossibilitando-o de desenvolver o labor. 28. Nesse sentido, 

o médico perito em seu laudo concluiu que; “Com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e 

permanente para a prática da atividade habitual do autor. Diagnósticos: 

Transtornos de discos lombares e de outros discos intervetebrais com 

radiculopatia (CID. M51.1); Dorsopatia não especificada (CID M53.9), 

Episódio depressivo Grave (CID F32.2).” “Conclui-se o início da 

incapacidade em 16/04/2012 (data de exame médico pericial que 

constatou a incapacidade).” “A incapacidade laboral, utilizando a tabela de 

Ignácio Waisberg (tabela argentina), fica definida entre 25-35% de forma 

global como lombalgia com manifestações de radiculopatia. A depressão, 

atualmente, não traz incapacidade por estar controlada com uso de 

medicação oral adequada.” 29. Assim, acolho o pleito e converto o 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 30. Dos Juros e Correição 

Monetária. 31. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS 

da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 32. Ante o 
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exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora, para o fim de RESTABELECER o benefício de 

Auxílio Doença ao requerente, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-benefício 

desde a data da cessação administrativa, ou seja, 28/03/2018, devendo 

ser observada a prescrição quinquienal, e CONDENAR o instituto 

requerido para CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria 

por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo 

médico pericial, ou seja, 30/08/2019. 33. Acaso não implantado ou 

cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 34. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 35. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 36. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 37. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 38. Ás providências. 39. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de abril de 2020 Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000258-29.2019.8.11.0039. REQUERENTE: PEDRO DO CARMO HELENO 

CABRAL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

1. Vistos. 2. Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de Auxílio 

Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela provisória 

de urgência antecipada proposta por Pedro do Carmo Heleno Cabral, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Aduziu, em síntese, que o requerente é 

segurado da Previdência Social e é portador de Transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervetebrais com radiculopatia (CID. M51.1); 

Dorsopatia não especificada (CID M53.9), Episódio depressivo Grave (CID 

F32.2). Relata que o benefício do auxílio-doença foi cessado 

administrativamente pelo INSS em 28/03/2018. 4. Ao final, requer que seja 

julgada procedente a demanda para a concessão do benefício de 

auxílio-doença e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. 5. Junto à inicial, acostou os documentos em ID. 19013742. 6. 

Devidamente citado, o INSS não apresentou contestação nos autos. Por 

sua vez, a parte demandante deixou de apresentar Impugnação à 

Contestação, conforme às f. retro. 7. Laudo médico pericial protocolado 

em 23/09/2019. 8. Após, viram os autos conclusos. 9. É o breve relato. 10. 

Decido. 11. Pretende a parte autora a concessão do benefício de 

Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, sendo que para o deferimento de tal benefício faz-se necessário 

que a parte demandante tenha cumprido as exigências legais para tal fim, 

quais sejam: Possuir a carência exigida; Encontrar-se na qualidade de 

segurado; Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao 

auxílio-doença e definitivamente para o desempenho de qualquer atividade 

laboral para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez. 12. Da 

carência e qualidade de segurado. 13. A carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 

8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências.” ... Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.). 14. 

Ademais, considerando que o autor preencheu os requisitos da carência, 

nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que foi 

revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser 

aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do 

direito, sobre ele recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, 

inclusive, implica direito processualmente adquirido. 15. Assim, tendo em 

vista que a vigência da medida provisória e, após, pela da Lei 13.457-17, 

que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho de 2017, o texto 

normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, 

revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo perda da 

qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão 

computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a 

partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número 

de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o 

benefício a ser requerido.” 16. Verifica-se pelo que consta nos autos que 

o requerente realizou o número de contribuições mínimas necessárias 

para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a autarquia 

requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 

c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 

(revogado) do mesmo diploma legal. 17. Do Auxílio Doença 18. Para se 

obter o estabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se 

faz a comprovação de que a parte autora é segurada da Previdência 

Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar 

sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, 

vejamos: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 19. Em atenção aos 

autos verifico que o requerente preencheu todos os requisitos para fazer 

jus ao benefício de auxílio-doença. 20. Da Aposentadoria por Invalidez 21. 

O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurada a todos aqueles 

indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência 

Social e que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e 

insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral 

hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. 22. Denota-se 

ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação 

para o desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser 

verificada mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com 

o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. A 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. 23. Deste modo, é necessário que a invalidez seja 

TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o segurado ser 
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reabilitado para exercer outra atividade laborativa, compatível com sua 

condição de saúde. Assim, conclui-se que se a invalidez for parcial e for 

possível a reabilitação do segurado em outra atividade, não será 

concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, se a invalidez for 

parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar inviável deverá ser 

concedida a aposentadoria por invalidez. 24. A avaliação da invalidez e da 

(im)possibilidade de reabilitação deverá ser feita com base nas 

peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração os 

aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (STJ. 2ª 

Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

em 9/4/2013). 25. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU “Uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez”. 26. Por fim, a jurisprudência do STJ é firme 

no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 27. No que concerne ao benefício de 

Aposentadoria por invalidez verifico que a parte autora faz jus, uma vez 

que o laudo pericial evidenciou a gravidade da doença diagnostica no 

requerente, impossibilitando-o de desenvolver o labor. 28. Nesse sentido, 

o médico perito em seu laudo concluiu que; “Com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e 

permanente para a prática da atividade habitual do autor. Diagnósticos: 

Transtornos de discos lombares e de outros discos intervetebrais com 

radiculopatia (CID. M51.1); Dorsopatia não especificada (CID M53.9), 

Episódio depressivo Grave (CID F32.2).” “Conclui-se o início da 

incapacidade em 16/04/2012 (data de exame médico pericial que 

constatou a incapacidade).” “A incapacidade laboral, utilizando a tabela de 

Ignácio Waisberg (tabela argentina), fica definida entre 25-35% de forma 

global como lombalgia com manifestações de radiculopatia. A depressão, 

atualmente, não traz incapacidade por estar controlada com uso de 

medicação oral adequada.” 29. Assim, acolho o pleito e converto o 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 30. Dos Juros e Correição 

Monetária. 31. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS 

da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 32. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora, para o fim de RESTABELECER o benefício de 

Auxílio Doença ao requerente, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-benefício 

desde a data da cessação administrativa, ou seja, 28/03/2018, devendo 

ser observada a prescrição quinquienal, e CONDENAR o instituto 

requerido para CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria 

por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo 

médico pericial, ou seja, 30/08/2019. 33. Acaso não implantado ou 

cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 34. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 35. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 36. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 37. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 38. Ás providências. 39. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de abril de 2020 Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000219-32.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOANA DARQUE PORTO ROSA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1. Vistos. 2. 

Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de Auxílio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela provisória de urgência 

antecipada proposta por Joana Darque Porto Rosa, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), ambos devidamente qualificados nos 

autos. 3. Aduziu, em síntese, que a requerente é segurada da Previdência 

Social e é portadora das CID 10 - M51.9 Transtorno não especificado de 

disco intervertebral e, marcou infiltração de coluna para aliviar a dor. 

Relata que o benefício do auxílio-doença foi negado administrativamente 

pelo INSS em 27/12/2018. 4. Ao final, requer que seja julgada procedente a 

demanda para a concessão do benefício de auxílio-doença e, 

posteriormente, sua conversão em aposentadoria por invalidez. 5. Junto à 

inicial, acostou os documentos em ID. 18589882. 6. Devidamente citado, o 

INSS sustenta que quanto à alegada incapacidade, tem-se que esta pode 

ser relativa, isto é, aquela que impede apenas o exercício do trabalho 

habitual da segurada, continuando este apto a desempenhar atividades 

compatíveis com sua nova condição de saúde, muitas vezes pela redução 

dos esforços físicos despendidos no caso concreto, que os documentos 

juntados aos autos não são suficientes para comprovar a ausência de 

capacidade. 7. Nota-se que a parte autora não apresentou impugnação à 

contestação. 8. Laudo médico pericial protocolado em 23/09/2019. 9. 

Após, viram os autos conclusos. 10. É o breve relato. 11. Decido. 12. 

Pretende a parte autora a concessão do benefício de Auxílio-Doença e 

sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, sendo que para 

o deferimento de tal benefício faz-se necessário que a parte demandante 

tenha cumprido as exigências legais para tal fim, quais sejam: Possuir a 

carência exigida; Encontrar-se na qualidade de segurado; Estar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e 

definitivamente para o desempenho de qualquer atividade laboral para 

fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez. 13. Da carência e 

qualidade de segurado. 14. A carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que a beneficiária faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 

8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências.” ... Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.). 15. 

Ademais, considerando que a autora preencheu os requisitos da carência, 

nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que foi 

revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser 

aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do 

direito, sobre ele recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, 

inclusive, implica direito processualmente adquirido. 16. Assim, tendo em 

vista que a vigência da medida provisória e, após, pela da Lei 13.457-17, 

que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho de 2017, o texto 

normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, 

revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo perda da 

qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão 

computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a 

partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número 

de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o 

benefício a ser requerido.” 17. Verifica-se pelo que consta nos autos que 

a requerente realizou o número de contribuições mínimas necessárias 

para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a autarquia 

requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 
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c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 

(revogado) do mesmo diploma legal. 18. Do Auxílio Doença 19. Para se 

obter o estabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se 

faz a comprovação de que a parte autora é segurada da Previdência 

Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar 

sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, 

vejamos: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 20. Em atenção aos 

autos verifico que a requerente preencheu todos os requisitos para fazer 

jus ao benefício de auxílio-doença. 21. Da Aposentadoria por Invalidez 22. 

O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles 

indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência 

Social e que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e 

insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral 

hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. Denota-se ainda 

que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com o 

conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. A 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança.” “§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. 23. Deste modo, é necessário que a invalidez seja 

TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de a segurada ser 

reabilitado para exercer outra atividade laborativa, compatível com sua 

condição de saúde. Assim, conclui-se que se a invalidez for parcial e for 

possível a reabilitação da segurada em outra atividade, não será 

concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, se a invalidez for 

parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar inviável deverá ser 

concedida a aposentadoria por invalidez. 24. No que concerne ao 

benefício de Aposentadoria por Invalidez verifico que a autora não faz jus, 

pois segundo o laudo pericial acostado aos autos, fora constada a 

possiblidade de recuperação da parte demandante. 25. Nessa senda, o 

médico perito em seu laudo concluiu que: “Com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade parcial e 

temporária para a prática da atividade habitual da autora de refiladora, por 

um período de 10 meses. O início da incapacidade foi confirmado em 

exame realizado pela autarquia nesse ano e é em 03.06.2019. Diagnóstico 

de CID M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia; M54.4 Lumbago com ciática e M51.9 

Transtorno não especificado de disco intervertebral” “Conclui-se a 

possibilidade de exercer atividades laborais administrativas, a autora é 

jovem e pode ser submetida a programas de recuperação ou capacitação, 

desde que respeitadas suas limitações quanto a esforços físicos de 

moderado a intenso.” 26. Deste modo, entendo que deve ser tão-somente 

concedido o benefício de Auxílio-Doença, desde o requerimento 

administrativo, considerando que àquela data já se encontrava 

incapacitada para o laboro. 27. Dos Juros e Correição Monetária. 28. Em 

questão de ordem exarada pelo STF na ADI 4357 “(...)Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção IPCA-E”. 29. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

RESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período 

de 12 (doze) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 

91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data da 

cessação do benefício administrativamente, ou seja, 23/09/2019. 30. 

Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao 

INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

31. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos: a) correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. 32. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 33. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação. 34. 

Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção 

Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014. 

35. Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil. 36. Ás 

providências. 37. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 27 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000158-74.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. N. M. (REQUERIDO)

M. J. N. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000158-74.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GESSE PAULINO NIFOSSI 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES NUNES MARQUES, MIRIKERLY JULIANE 

NUNES MARQUES Vistos. 1. Em consonância com o pleito ministerial, 

DETERMINO a realização do estudo psicossocial tanto na residência do 

requerente GESSE PAULINO NIFOSSI, como na da demandada MARIA DE 

LOURDES, visando aferir as condições atuais do menor, bem como para 

que se aponte sobre a viabilidade do exercício da guarda pela parte 

visitada (genitor e avó materna), além de se apontar eventuais situações 

de risco vivenciadas na moradia atual, e entrevista pessoal e reservada 

com o infante. 2. No mais, cite-se a parte requerida MIRIKERLY JULIANE 

NUNES MARQUES por meio de sua representante legal, para responder a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Quanto ao pleito de ID. 28936399, 

fixo os honorários advocatícios em favor de Francielly Aparecida Storti 

Assunção – OAB/MT n° 21.240, pela atuação na presente demanda, no 

montante de 01 URH, tomando-se em conta o disposto na Resolução n. 

096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ. 

4. Após a juntada do laudo, vistas ao Ministério Público para manifestar. 5. 

Cumpra-se, com urgência. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000158-74.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. N. M. (REQUERIDO)

M. J. N. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000158-74.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GESSE PAULINO NIFOSSI 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES NUNES MARQUES, MIRIKERLY JULIANE 

NUNES MARQUES Vistos. 1. Em consonância com o pleito ministerial, 

DETERMINO a realização do estudo psicossocial tanto na residência do 

requerente GESSE PAULINO NIFOSSI, como na da demandada MARIA DE 

LOURDES, visando aferir as condições atuais do menor, bem como para 

que se aponte sobre a viabilidade do exercício da guarda pela parte 

visitada (genitor e avó materna), além de se apontar eventuais situações 

de risco vivenciadas na moradia atual, e entrevista pessoal e reservada 

com o infante. 2. No mais, cite-se a parte requerida MIRIKERLY JULIANE 

NUNES MARQUES por meio de sua representante legal, para responder a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Quanto ao pleito de ID. 28936399, 

fixo os honorários advocatícios em favor de Francielly Aparecida Storti 

Assunção – OAB/MT n° 21.240, pela atuação na presente demanda, no 

montante de 01 URH, tomando-se em conta o disposto na Resolução n. 

096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ. 

4. Após a juntada do laudo, vistas ao Ministério Público para manifestar. 5. 

Cumpra-se, com urgência. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000158-74.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. N. M. (REQUERIDO)

M. J. N. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000158-74.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GESSE PAULINO NIFOSSI 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES NUNES MARQUES, MIRIKERLY JULIANE 

NUNES MARQUES Vistos. 1. Em consonância com o pleito ministerial, 

DETERMINO a realização do estudo psicossocial tanto na residência do 

requerente GESSE PAULINO NIFOSSI, como na da demandada MARIA DE 

LOURDES, visando aferir as condições atuais do menor, bem como para 

que se aponte sobre a viabilidade do exercício da guarda pela parte 

visitada (genitor e avó materna), além de se apontar eventuais situações 

de risco vivenciadas na moradia atual, e entrevista pessoal e reservada 

com o infante. 2. No mais, cite-se a parte requerida MIRIKERLY JULIANE 

NUNES MARQUES por meio de sua representante legal, para responder a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Quanto ao pleito de ID. 28936399, 

fixo os honorários advocatícios em favor de Francielly Aparecida Storti 

Assunção – OAB/MT n° 21.240, pela atuação na presente demanda, no 

montante de 01 URH, tomando-se em conta o disposto na Resolução n. 

096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ. 

4. Após a juntada do laudo, vistas ao Ministério Público para manifestar. 5. 

Cumpra-se, com urgência. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000223-69.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GERSOLITA FLAVIO DA SILVA SALVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000223-69.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GERSOLITA FLAVIO DA 

SILVA SALVIANO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 1. Vistos. 2. Trata-se Ação de Procedimento Comum ajuizada por 

GERSOLITA FLÁVIO DA SILVA SALVIANO, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados na inicial. 3. 

Aduz, em síntese, que a requerente viveu e trabalhou na zona rural 

dependendo do cultivo de lavoura para subsistência própria e de sua 

família, no sistema de economia familiar. 4. Requer que seja julgada 

procedente a presente demanda para condenar a parte requerida a 

conceder o benefício de aposentadoria rural por idade em favor da parte 

autora. 5. Junto à inicial, acostou os documentos nos autos ID. 18850191. 

6. Na data de 07 de abril de 2019 foi concedido à parte autora o benefício 

da gratuidade da justiça. 7. Devidamente citada, a parte requerida não 

apresentou contestação nos autos. Por sua vez, a parte requerente não 

apresentou impugnação à contestação. 8. Decisão de saneamento e 

organização do processo em 04 de outubro de 2019 (ID.24620705). 9. 

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22 de outubro de 

2019. 10. É o breve relato. 11. Decido. 12. Pretende a requerente obter 

provimento judicial assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na 

qualidade de segurada especial. A situação da parte autora deve 

amoldar-se àquela prevista no artigo 55, § 3º da Lei nº 8.213/91, que é a 

daquele demandante que não tem prova material - assim entendido como 

as hipóteses mencionadas pelo artigo 106 da mesma lei - onde a 

apresentação de qualquer dos documentos ali elencados seria o bastante 

para comprovar a atividade rural. No caso, permite a lei o uso de prova 

testemunhal, desde que lastreada ao menos em início de prova material. 

13. Da prova documental. 14. A concessão do benefício de aposentadoria 

por idade, pleiteado pela parte autora, exige a comprovação do trabalho 

rural, cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 

8213/91, mediante início plausível de prova material, legitimada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, exige-se a 

idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (artigo 48, § 

1º, da Lei de Benefícios). 15. Assim, no tocante à prova documental, deve 

ser considerado qualquer elemento físico do qual se possa extrair 

qualquer indício acerca da atividade laboral da parte, desde que 

oportunamente corroborado pela prova testemunhal. 16. Analisando os 

documentos juntados pela autora com a exordial, concluo que estes são 

aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural exercida pela 

autora há longa data. 17. No caso dos autos, a parte requerente, que 

completou 67 anos, apresenta como início de prova material vários 

documentos carreados aos autos, como certidão de casamento, entre 

outros. Nesse sentido, ao contrário do que poderá alegar o requerido, as 

provas materiais apresentadas pela autora são suficientes para 

demonstrar a sua condição de rurícola. Com efeito, a autora comprovou 

através dos documentos carreados aos autos a profissão de lavradora. 

18. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

região: [..] 2. O requisito etário foi preenchido em 2012 (carência; 15 

anos). A parte autora apresentou titulo eleitoral em nome próprio expedido 

em 1971 (fl. 16) certificado de cadastro de imóvel rural - 2002 (fl.21), 

escritura de compra e venda em nome de terceiro (fls.22/23), INFBEN em 

nome de genitora onde recebe aposentadoria por idade desde 07/1993 e 

pensão por morte rural desde 2001 (fl.39). A única testemunha arrolada 

afirma que a autora mora no meio rural há aproximadamente 17 anos e 

trabalha no meio rurícola para se manter (fl.53). (AC 

0009100-03.2016.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 

19/05/2016). 19. O que se extrai dos autos é que a autora é lavradora, 

atividade da qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando 

a sua condição de segurada especial. 20. Da prova testemunhal. 21. A 

intenção do legislador em exigir um início de prova não é outra senão o de 

dar um alicerce para a prova testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de 

fraude. 22. Ao analisar a audiência de instrução, onde foram colhidos os 

depoimentos das testemunhas, tendo por norte artigo 442 do Código de 

Processo Civil, vislumbro que tal prova é favorável à parte autora, no 

sentido de comprovar sua condição de trabalhador rural. 23. Sendo assim, 

verifica-se que a autora implementou os requisitos exigidos para obtenção 

do benefício pleiteado, eis que conseguiu comprovar o preenchimento do 

período de carência por meio da prova documental corroborada pela prova 

testemunhal. 24. Da carência. 25. Resta, então, a análise do prazo de 

carência para a concessão da aposentadoria por idade rural. 26. Esse tipo 
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de aposentadoria não segue a regra geral do artigo 25, II, da Lei nº 

8.213/91, mas sim a especial do art. 142 da mesma Lei, na qual estão 

estabelecidos os prazos do labor rural. 27. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte demandante implementou os requisitos exigidos 

para obtenção do benefício pleiteado, haja vista possuir mais de 67 

(sessenta e sete) anos, conforme documento juntado nos autos, e exercia 

laboro de lavradora, conforme a prova material e principalmente por 

depoimento testemunhal, sendo certo que comprovou o exercício de 

atividade rural por tempo superior ao exigido pela lei. As testemunhas 

inquiridas foram uníssonas quanto à atividade rural exercida pela 

requerente e a família desde longa data. 28. Da qualidade de segurado. 29. 

Colaciono definição dada pelo artigo 11, inc77iso VII e § 1º, da Lei nº 

8.213/91, verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua 

colaboração, na condição de: produtor, seja proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 

arrendatário rurais, que explore atividade: agropecuária em área de até 4 

(quatro) módulos fiscais; ou de seringueiro ou extrativista vegetal que 

exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei 

no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal 

meio de vida; pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da 

pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes” (grifos nossos).” 30. Devo anotar, por fim, que 

a forma de recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado 

especial é diferenciada, incidindo unicamente sobre a sua produção, ou 

seja, não há salário-de-contribuição, exceto se a parte desejar contribuir 

facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo. 31. Destarte, 

considerando que a parte autora comprovou ter mais de 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de economia 

familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, que na 

hipótese não há que se falar em salário de contribuição, o reconhecimento 

da sua qualidade de segurada especial e decorrente implantação do 

benefício pretendido é medida que se impõe. 32. Dos Juros e Correição 

Monetária. 33. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS 

da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 34. Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a presente ação para 

CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a CONCEDER o 

benefício de aposentadoria rural por idade a Gersolita Flávio da Silva 

Salviano, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário. 35. CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por 

idade, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual 

seja 26/07/2017. 36. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. 37. Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 38. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 39. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 40. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, 

proceda-se com a liquidação da sentença. Caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC, arquivem-se os autos. 41. Às providências. 42. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-57.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DERCI (REQUERIDO)

C G FELICIO CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000519-57.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JOEL SANTOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA VILMA DO CARMO 

POLO PASSIVO: C G FELICIO CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM - EPP e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 24/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 28 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: 1000520-42.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERAR REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000520-42.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:MARCELINO 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANATOLY 

HODNIUK JUNIOR POLO PASSIVO: REFRIGERAR REFRIGERACAO 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: 16:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 28 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: 1000523-94.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMOS DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000523-94.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: ELIANE RAMOS 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 

Audiência Juizado Especial Cível Data: 24/06/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 28 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: 1000525-64.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FLAVIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000525-64.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: FRANCISCO FLAVIO 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 Audiência Juizado Especial Cível Data: 24/06/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109396 Nr: 1651-20.2018.811.0078

 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: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a defesa técnica da sentença proferida nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-77.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON KLITZKE DA PAZ (AUTOR(A))

R. VARNIER & CIA LTDA - ME (AUTOR)

RAQUEL VARNIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000193-77.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

KLEITON KLITZKE DA PAZ, RAQUEL VARNIER AUTOR: R. VARNIER & CIA 

LTDA - ME REU: BANCO BRADESCO R VARNIER CIA LTDA ME opôs 

embargos à execução em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

devidamente qualificados. Antes de ser angularizada a relação 

processual, sobreveio manifestação do embargante, informando 

desinteresse no prosseguimento do feito (id. 31137699). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o relatado, EXTINGO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Novo Código de Processo Civil. Condeno os embargantes ao 

pagamento de eventuais custas processuais remanescentes. Registrada 

a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sapezal/MT, 28 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-92.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA POLANO POSADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO STOCKER PEREIRA DA CUNHA OAB - RS71522 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000095-92.2020.8.11.0078. AUTOR: MARIANA POLANO POSADA REU: 

AZUL LINHAS AEREAS Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 

31112307 as partes realizaram acordo. 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. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação 

celebrada nos autos nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 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. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-52.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR TIBURCIO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000033-52.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: VITOR TIBURCIO SOARES Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No presente caso, 

observa-se que no ID. 31527255 as partes realizaram acordo. 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. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos nos seguintes termos. Assim, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

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. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-20.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO INACIO FEYH - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MASSAROLI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010133-20.2015.8.11.0078. REQUERENTE: ANTONIO INACIO FEYH - ME 

REQUERIDO: ADEMIR MASSAROLI & CIA LTDA - ME Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No 

presente caso, observa-se que no ID. 31406421 as partes realizaram 

acordo. 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. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos nos seguintes termos. 

Assim, outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado 

nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. 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. Sapezal-MT, 27 de 

abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-85.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CAROLINE SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER OAB - SP178060 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

GABRIELA CARR OAB - SP281551 (ADVOGADO(A))

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000240-85.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ANDREZA CAROLINE SILVA 

DE LIMA REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE 

HOTEIS LTDA., ITAU UNIBANCO S.A. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais ajuizada por ANDREZA CAROLINE SILVA em 

face de BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA HOTÉIS LTDA e 

ITAÚ UNIBANCO S/A, todos devidamente qualificados. Durante o trâmite 

processual, a autora entabulou acordo com o banco requerido, Itaú 

Unibanco S/A (fls. 78/79). Na sequência, a composição amigável foi 

homologada (fl. 108). Citada a primeira requerida, apresentou contestação, 

oportunidade em que, preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva e 

aplicação dos efeitos do acordo celebrado com a segunda requerida, 

requerendo a extinção do feito com base no artigo 844, §3º, do CC. No 

mérito, pugnou pela improcedência do feito. É o breve relato. Decido. Com 

efeito, a relação jurídica travada entre parte autora e as rés consiste em 

obrigação eminentemente solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 7° Os direitos previstos 

neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna 

ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 

analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor 

a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” Tratando-se de responsabilidade civil 

solidária entre os fornecedores, forçoso concluir que a existência de 

acordo perante uma das coobrigadas, também gera a quitação da 

obrigação a outra ré, nos termos do §3º do art. 844 do Código Civil. 

Confira-se: “Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão 

aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 

3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida 

em relação aos co-devedores.” DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro nas 

motivações acima delineadas e normas regentes da espécie, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito em relação à demandada 

BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA HOTÉIS LTDA, com base 

no art. 485, VI, do CPC, por entender que, em havendo solidariedade entre 

as rés, o acordo realizado com o banco requerido também se aproveitaria 

a primeira requerida. Sem custas e honorários. 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. Sapezal-MT, 28 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-24.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001324-24.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PAULO JOSE DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação denominada 

"ação de declaração de inexigibilidade de crédito cumulada com 

indenização por danos morais" proposta por PAULO JOSÉ DE CARVALHO 

em face de BANCO BRADESCO. Alega a parte autora, em síntese, que, ao 

tentar efetuar um cadastro de compra, soube que seu nome 

encontrava-se negativado pelo banco-réu, por dívida que desconhece, 

vez que jamais manteve relação jurídica ou comercial com o requerido. 

Aduz que a restrição indevida em seu nome causou-lhe abalo psicológico 

e desgaste emocional passível de indenização. Pede a procedência da 

ação para declarar a inexigibilidade do débito ensejador da cobrança ilícita, 

vez que indevida, no valor de R$ 375,71 e a condenação do banco réu a 

título de indenização decorrente do dano moral. O requerido apresentou 

contestação e documentos, alegando preliminarmente inépcia da inicial e 

falta de interesse de agir. No mérito, afirmou que o pedido da parte autora 

não merece acolhimento, vez que não há provas que o fato tenha gerado 

dano moral à requerente, bem como por não se tratar de situação de dano 

in re ipsa, não havendo obrigação de indenização por um dano que não 

existe e, ainda que existente, em momento algum restou comprovado que 

tenha ocorrido da conduta do requerido. A preliminar de ausência de 

documento indispensável, não merece ser acatada, devendo ser rejeitada, 

uma vez que o extrato do SPC juntado nos autos é o original. Sobre a falta 

de interesse de agir, tem-se que não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 
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entendo pela sua rejeição. O feito comporta julgamento antecipado nos 

termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. A ação é parcialmente 

procedente. A negativação dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. O cerne da questão 

consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol 

dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos 

morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova. Analisando os autos, verifico que a 

reclamada não acostou aos autos quaisquer provas que a parte 

reclamante tenha qualquer responsabilidade de saldar dívida, bem como 

não comprova a relação jurídica entre as partes. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pela instituição promovida capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes, bem como 

nada que comprove o débito. Inexistente o débito que justifique a 

negativação do nome da reclamante, o ato praticado pela reclamada é 

ilícito e enseja sua responsabilização civil. O apontamento dos dados da 

reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Neste aspecto, caberia à parte requerida a comprovação de que 

a parte autora firmou o contrato com o requerido pleiteando pela prestação 

dos serviços, o que, contudo, não ocorreu a contento, observando-se que 

o requerido não juntou aos autos o contrato firmado pela requerente. 

Dessa forma, era ônus da prova do requerido a prova da contratação 

regular, não tendo se desincumbindo do mesmo no caso concreto, 

pleiteando o julgamento antecipado da lide. O requerido é responsável 

objetivamente em razão do risco de sua atividade em face do consumidor 

e sem se vislumbrar situação que ensejaria o afastamento dessa 

responsabilidade, é de se reconhecer a inexigibilidade do débito apontado 

em relação à parte autora. Inexigível o débito, conclui-se que as anotações 

foram indevidas. Com relação aos danos morais, verifico que há 

negativação preexistente, e, ainda que discutidas judicialmente, não há 

comprovação de deferimento de liminar ou trânsito em julgado de decisão 

a seu favor, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Por fim, com relação à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC/2015, OPINA-SE pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por PAULO JOSE DE CARVALHO em desfavor do 

BANCO BRADESCO S.A. para DECLARAR a inexistência do débito no 

valor de R$ 375,71(trezentos e setenta e cinco reais e setenta e um 

centavos) referente à dívida em litígio e determinar a exclusão do nome da 

parte autora do cadastro de inadimplentes, referente ao contrato discutido 

nestes autos. Oficie-se o SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles canais, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 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. Sapezal-MT, 28 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-81.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000109-81.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ANTONIO JAIME DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação denominada 

"ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com 

indenização por danos morais" proposta por ANTONIO JAIME DA SILVA 

em face de BANCO BRADESCO. Alega o autor, em síntese, que, ao tentar 

efetuar um cadastro de compra, soube que seu nome encontrava-se 

negativado pelo banco-réu, por dívida que desconhece, vez que jamais 

manteve relação jurídica ou comercial com o requerido. Aduz que a 

restrição indevida, inclusa em 18/06/2016 , em seu nome causou-lhe abalo 

psicológico e desgaste emocional passível de indenização. Pede a 

procedência da ação para declarar a inexigibilidade do débito ensejador da 

cobrança ilícita, vez que indevida, no valor de R$ 624,28(seiscentos e 

vinte e quatro reais e vinte oito centavos)e a condenação do banco réu a 

título de indenização decorrente do dano moral. O requerido apresentou 

contestação e documentos, alegando preliminarmente inépcia da inicial e 

falta de interesse de agir. No mérito, afirmou que o pedido da parte autora 

não merece acolhimento, vez que não há provas que o fato tenha gerado 

dano moral à requerente, bem como por não se tratar de situação de dano 

in re ipsa, não havendo obrigação de indenização por um dano que não 

existe e, ainda que existente, em momento algum restou comprovado que 

tenha ocorrido da conduta do requerido. A preliminar de ausência de 

documentos indispensável a propositura da ação não merece ser acatada, 

devendo ser rejeitada, uma vez que o extrato do SPC juntado nos autos é 

o original. Sobre a preliminar de falta de interesse de agir, não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. A preliminar de Inépcia 

da inicial, igualmente não merece ser acatada, devendo ser rejeitada, haja 

vista que em que pese o autor não ter promovido a regular juntada do 

comprovante de endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do 

próprio demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do 

local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos 

termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995. O feito comporta julgamento 

antecipado nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. A ação é 

procedente. A negativação dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. O cerne da questão 

consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol 

dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos 

morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova. Analisando os autos, verifico que a 

reclamada não acostou aos autos quaisquer provas que a parte 

reclamante tenha qualquer responsabilidade de saldar dívida, bem como 

não comprova a relação jurídica entre as partes. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pela instituição promovida capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes, bem como 

nada que comprove o débito. Inexistente o débito que justifique a 

negativação do nome do reclamante, o ato praticado pela reclamada é 

ilícito e enseja sua responsabilização civil. O apontamento dos dados do 

reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Neste aspecto, caberia à parte requerida a comprovação de que 

a parte autora firmou o contrato com o requerido pleiteando pela prestação 

dos serviços, o que, contudo, não ocorreu a contento, observando-se que 

o requerido não juntou aos autos o contrato firmado pelo requerente. 

Dessa forma, era ônus da prova do requerido a prova da contratação 

regular, não tendo se desincumbindo do mesmo no caso concreto, 

pleiteando o julgamento antecipado da lide. O requerido é responsável 

objetivamente em razão do risco de sua atividade em face do consumidor 

e sem se vislumbrar situação que ensejaria o afastamento dessa 

responsabilidade, é de se reconhecer a inexigibilidade do débito apontado 

em relação à parte autora. Inexigível o débito, conclui-se que as anotações 

foram indevidas. Nesse aspecto, os transtornos ao autor ultrapassaram o 

mero aborrecimento, sendo cabível indenização por danos morais. 

Conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 257 de 287



autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Considerando, em 

especial, a conduta das partes, as respectivas capacidades econômicas, 

a intensidade da culpa e a extensão dos danos, arbitro a indenização por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00, nesta data, que deverá servir de 

lenitivo ao autor e, ao mesmo tempo, incentivará o ré a evitar que fato 

semelhante volte a ocorrer. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINA-SE por julgar PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada no valor de R$624,28(seiscentos e vinte e quatro reais e 

vinte oito centavos) e b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (18/06/2016) e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles canais relativo aos débitos ora discutidos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 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. Sapezal-MT, 28 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-55.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MENDONCA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000824-55.2019.8.11.0078. REQUERENTE: SOLANGE MENDONCA 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no dia 03/03/2019, por débito 

no importe de R$85,98(oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), o 

qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

pugnou ainda pela condenação da reclamada a reparação por danos 

morais. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado 

o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. A requerida 

suscitou preliminar ausência de comprovante de endereço em nome da 

autora. Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante 

de endereço em seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos 

elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se 

encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão opino 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas, faturas e histórico de ligações em que ilustram a 

contratação e utilização pela autora do terminal móvel de número 65 

999907-5240, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Contudo, o mesmo restou cancelado por inadimplência, no valor exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, 

que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da 

parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. E a parte requerida trouxe 

ainda o áudio de atendimento telefônico da autora que confirmou sua 

identidade com todos os seus dados pessoais que acaba por comprovar a 

contratação do serviço de telefonia de um novo plano. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. 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 da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, OPINA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

SOLANGE MENDONCA MARTINS em desfavor da VIVO S.A. 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. Sapezal-MT, 28 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000830-62.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (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):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000830-62.2019.8.11.0078. REQUERENTE: CLEIDE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. CLEIDE DE OLIVEIRA 

ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de debito cumulada com 

indenização por danos morais em face de AVON COSMÉTICOS LTDA, 

aduzindo, em síntese, que teve seu nome inscrito no dia 20/04/2018 no 

cadastro de inadimplentes pela ré por um débito no valor de R$ 

730,61(setecentos e trinta reais e sessenta e um centavos). Sustentando 

ser indevido o apontamento, requereu a declaração de inexigibilidade da 

dívida, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos 

morais. Juntou documentos. Citada, a ré apresentou contestação, 

alegando a inaplicabilidade do CDC e, no mérito, sustentou que a autora 

cadastrou-se como revendedor da requerida assinando ficha cadastral, 

mediante a apresentação dos documentos. Ocorre que em determinado 

momento inadimpliu a sua obrigação de pagar o preço ajustado por 

mercadorias que lhe foram devidamente entregues. Assim, sustentando a 

legitimidade da negativação e pugnou pela total improcedência da ação. O 

feito prescinde de outras provas para sua solução, comportando 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC. No mérito, o 

pedido é improcedente. A narrativa do autor sobre os fatos, 

desconhecimento da origem da cobrança questionada, resultando no 

apontamento perante cadastros de inadimplentes em virtude do 

inadimplemento, restou controvertida nos autos, ante a impugnação 

específica da parte adversa, além da prova documental carreada pela 

requerida. A requerida esclareceu a legitimidade da cobrança dos valores 

apontados, apresentando toda a documentação relativa ao cadastramento 

da autora como revendedora, conforme ficha cadastral assinada por ela 

em 15/02/2018 e documentos pessoais apresentados. Ademais, a ré 

acostou a nota fiscal do pedido que deu origem à negativação. Assim, 

toda a narrativa exposta na exordial, prejuízo por conta do apontamento 

questionado, revela-se inverídica, notadamente quanto ao 

desconhecimento da origem do débito. Na verdade, a autora tenta se 

locupletar da própria inadimplência, fazendo uso da impontualidade dos 

pagamentos para a tentativa de enriquecimento indevido, que, por óbvio, 

não merece prosperar. Ante o exposto, opina-se por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC. 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. Sapezal-MT, 28 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-06.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA LORENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001073-06.2019.8.11.0078. REQUERENTE: REGIANE APARECIDA 

LORENZI REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva formulada pela rés, na medida em que no contrato 

entabulado todas as empresas constam como contratantes. Além disso, 

nos termos do artigo 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de 

consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos 

consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é 

solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e 

serviços que vendeu. Assim, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, o 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as 

alegações feitas pelas partes e os documentos por elas apresentados 

permitem a prolação de sentença, independentemente da produção de 

outras provas. Os pedidos são parcialmente procedentes. Alega a autora 

que firmou o contrato de aquisição de pacote para a cidade de Fortaleza 

CE, junto às rés. Aduz que ficou tudo o valor de R$ 4.946,98(quatro mil e 

novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) parcelados 

em 10x, com 1º vencimento em 28/10/2018 e último em 28/09/2019. 

Sustenta que uma funcionária da agência, alegando que estava difícil 

contratar com a aviação Avianca, tendo em vista a recuperação judicial, 

ao que ofereceu à autora outro destino para Porto de Galinhas. Menciona 

que o contrato estava formalizado e lhe foi informado depois que não 

poderia ser honrado. Diz, ainda, que foi compelida a aceitar a alteração da 

rota, e que foi cobrado o valor de R$ 2.591,40 (dois mil e quinhentos e 

noventa e um reais e quarenta centavos),valor este maior do que o 

contratado, parcelado em 6x com a primeira parcela para 24/06/2019 e a 

ultima para 24/03/2020. Além disso, aduz que as alterações trouxeram-lhe 

diversos prejuízos, ao que faz jus à devolução do valor de R$ 2.591,40 

(dois mil e quinhentos e noventa e um reais e quarenta centavos), bem 

como a uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). As rés não instruiram a contestação com documentos 

comprobatórios de que os serviços contratados pela autora foram 

devidamente disponibilizados, sem qualquer falha, o que poderia ser 

levado a efeito mediante a juntada de informações detalhadas e idôneas, 

como lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Forçoso concluir-se, portanto, que os fatos se deram da 

forma narrada pela autora. Caracterizados, assim, a falha na prestação de 

serviços e o descumprimento da oferta, a inexigibilidade dos valores 

relativos à diferença contratual é medida que se impõe. Aliás, eventual 

responsabilidade da companhia aérea pelos fatos, além de não haver sido 

comprovada nos autos, não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva, na medida em que faz parte do próprio risco da atividade, 

caracterizando o denominado fortuito interno. As rés colocam a culpa a 

recuperação judicial da companhia aérea que não cumpriu com o voo 

inicialmente ofertado e o cancelamento do voo é algo previsível e inerente 

a um contrato de pacotes de viagens, e as rés são responsáveis em 

cumprir e prever isso nos contratos, por ser um risco previsível, não cabe 

excludente por responsabilidade de terceiro no presente caso. Destarte, 

se a pessoa física ou jurídica que causou o dano pertencer ao ciclo de 

produção do serviço, como no caso vertente, não se caracteriza a 

excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código do Consumidor, por se 

tratar de risco inerente à própria atividade. Digno de nota, ainda, que as 

requeridas, por haverem se coligado para oferecer produtos e serviços 

no mercado, comungam de interesses comuns, respondendo, por isso, de 

forma solidária, pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Logo, 

causado dano a este, ele pode acionar ambas as empresas ou apenas 

uma delas nos termos do artigo 275 do CódigoCivil e do artigo 25, § 1º, da 

Lei no 8.078/90. À luz dos preceitos legais insertos nos artigos 7º, 

parágrafo único,25, §1º, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, 

os fornecedores de serviços integrantes da cadeia de consumo 

respondem solidariamente pelo dano causado, cabendo eventuais ações 

de regresso, se o caso. O valor de R$ 2.591,40 (dois mil e quinhentos e 

noventa e um reais e quarenta centavos) descritos na petição inicial como 
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diferença de valor entre os contratos não foi especificamente impugnado 

pela ré, ao que a autora faz jus à restituição. No tocante ao dano moral, é 

patente o abalo do equilíbrio psíquico decorrente da impossibilidade de 

manutenção do contrato inicialmente firmado, o que acarretou diversas 

alterações no pacote de vôo, diferenças nos dias, rota diferente, aumento 

do valor, o que, a toda evidência, extrapola mero aborrecimento cotidiano. 

Passo a fixar o valor da indenização. Inexistem parâmetros legais para o 

arbitramento do valor da reparação do dano moral. Por isso, deve o 

magistrado coibir abusos, visando impedir o locupletamento às custas 

alheias. Por outro lado, a indenização deve ser de um montante tal que 

coíba a empresa de praticar atos semelhantes no futuro. Deve, portanto, 

ter também natureza punitiva, não somente reparatória. Fixo, assim, os 

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado para 

compensar o abalo psíquico sofrido, por estar em consonância com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por todo o exposto, 

opina-se por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: a) 

condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 2.591,40 

(dois mil e quinhentos e noventa e um reais e quarenta centavos), a titulo 

de danos matérias com correção monetária pelo INPC a partir do 

desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de ressarcimento dos danos 

morais sofridos, correção monetária pelo INPC a partir da publicação da 

presente sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

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. PRI Sapezal-MT, 28 de abril 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001145-90.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001145-90.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ANTONIO MENDES SILVA 

FILHO REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 

FURTADO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITOS proposta contra o Departamento 

de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, objetivando a baixa definitiva 

do registro do veículo, bem como seja declarada a nulidade dos débitos 

após o sinistro. Alega o requerente que é proprietário do veiculo GOL 1.0, 

vermelho, Placa KAQ 0121,RENAVAN 00123129001, o qual alega ter 

sofrido perda total, razão pela qual requer a baixa definitiva e 

cancelamento dos débitos. Citado, o requerido apresentou contestação, 

mas não compareceu à audiência de conciliação. A preliminar de ausência 

de interesse de agir se confunde com o mérito da presente demanda. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação e ausência de defesa, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Evidencia-se a legitimidade passiva do órgão de 

trânsito, por se tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica própria 

detentora de responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em 

circulação, bem como pelo recolhimento dos débitos de licenciamento e 

seguro DPVAT. A parte reclamante alega que o veículo, objeto da ação, 

deu perda total, no entanto, nos boletins juntados, não tem laudo atestando 

a perda total e consta extravio de documentos apenas. No tocante, à 

baixa do registro do automóvel, o Código Nacional de Trânsito estabelece 

que: “Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente 

desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma 

estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo 

sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. Parágrafo 

único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou 

do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes 

sucederem ao proprietário”. Assim, para realização de baixa de registro 

há necessidade do cumprimento prévio das disposições da Resolução nº 

11/98 do CONTRAN, que dispõe: “Art. 1º. A baixa do registro de veículos é 

obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes 

possibilidades: I – veículo irrecuperável; II – veículo definitivamente 

desmontado; III – sinistrado com laudo de perda total; IV – vendidos ou 

leiloados como sucata. § 1º. Os documentos dos veículos a que se refere 

este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e 

suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis 

por sua baixa. § 2º. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser 

efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final. § 3º. Os 

órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter 

sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro 

VIN e suas placas.” A legislação de trânsito não prevê a possibilidade de 

baixa de veículo por sinistro sem o laudo de perda total, eis que o veículo 

pode, ainda que improvável no presente caso, estar em circulação. Assim, 

diante da não comprovação nos autos que o veículo esteja impossibilitado 

de circular ou que foi sinistrado com laudo de perda total, improcede o 

pedido de baixa, por falta de previsão legal. Quanto ao pedido de exclusão 

dos débitos, exsurge a ausência de interesse processual, na medida em 

que, em que pese existirem anotações no extrato de placa do veículo, o 

requerente não comprovou que está sendo cobrado dos valores. Como a 

prova do sinistro é o laudo da perda total e cabia ao autor juntar não 

restaram provadas nos autos,é estritamente necessária a prova 

documental, e assim desnecessária prova testemunhal. Anote-se que o 

requerente não se enquadra nos requisitos para a baixa definitiva em 

razão de sinistro. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei nº 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Face ao exposto entendo por bem 

REVOGAR a Liminar deferida no id.25520568. 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. 

Sapezal-MT, 28 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-70.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DOUGLAS BORGES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010054-70.2017.8.11.0078. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MAICON DOUGLAS BORGES SOARES Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA de duplicatas proposta por JOSE RIBAMAR 

ALVES DA SILVA em face de MAICON DOUGLAS BORGES SOARES, 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega ser credor das 
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importâncias dos valores discriminados nas duplicatas assinadas pelo 

devedor de que somadas atestam a importância de R$ 7.200,00(sete mil e 

duzentos reais) e que atualizado até a data da distribuição da presente já 

perfazia a importância de R$10.863,33(dez mil e oitocentos e sessenta e 

três reais e trinta e três centavos), conforme consta da planilha de 

atualização constante da exordial. 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. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar 

de devidamente citada compareceu à audiência de conciliação realizada 

nestes autos, no entanto, não apresentou contestação. Desta forma, não 

tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência de contestação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia do reclamado importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Extrai-se da exordial que as 

duplicatas foram assinadas pelo reclamado. Pois bem. No que tange aos 

valores devidos, resta incontroverso nos autos o inadimplemento da 

reclamada quanto às 3 (três) duplicatas dos meses declinados no 

demonstrativo de débito, anexo na inicial. E, de outro turno, não havendo 

prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se faz o 

acolhimento do pedido inicial. Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

formulado pelo JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA em desfavor de 

MAICON DOUGLAS BORGES SOARES para condena-lo ao pagamento da 

importância devida de R$ R$ 7.200,00(sete mil e duzentos reais)), 

devendo esta importância ser atualizada pelo INPC desde o vencimento e 

com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 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. Sapezal-MT, 28 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-16.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

Antônio Maro Peña (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000028-16.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

CELIA PEREIRA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. O juízo de admissibilidade do recurso de 

apelação, será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do CPC). 

Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000092-26.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAURICIO GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000092-26 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte autora, nas pessoas de seus advogados, 

para que, no prazo legal, manifestar requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. Tabaporã-MT, 31 de março de 2020 SOLANGE 

CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10746 Nr: 371-44.2010.811.0094

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Cód.: 10746

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de penhora em 

nome dos executados, não havendo outras ferramentas de pesquisas 

disponíveis, além das já efetivadas, DEFIRO o pedido feito pela parte 

exequente e determino a inscrição do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD ou pela 

plataforma JUSCONVÊNIOS, devendo tal negativação ser mantida até o 

pagamento do débito ou garantida a execução, ou, então, até que a 

execução seja extinta, por qualquer motivo.

No mais, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11201 Nr: 823-54.2010.811.0094

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, RECONHECO a ocorrência da prescrição intercorrente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal com 

fundamento no artigo 156, inciso V do CTN e 924, inciso V, do novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e emolumentos, nos termos do art. 

39, da Lei 6.830/1980.TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVE-SE com as 

respectivas baixas, inclusive no Cartório Distribuidor. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11279 Nr: 33-36.2011.811.0094

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Schenatto Ltda, Cristiane Aparecida 

Schenatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, registrados sob nº 

33-36.2011.811.0094, Código 11279, proposta pelo IBAMA.

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo IBAMA.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Houve a citação, sendo procedida à penhora de dinheiro, com a 

respectiva intimação da parte executada, que requereu a conversão do 

depósito em renda.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Verifica-se que houve a penhora de dinheiro sem qualquer manejo de 

embargos à execução.

 Nesse sentido, conforme dispõe o artigo 11, §2º da Lei 6.830/80 a 

penhora efetuada em dinheiro será convertida em depósito. Soma-se ao 

dispositivo o disciplinado no artigo 156 do CTN dispondo que extingue o 

crédito tributário a conversão do depósito em renda.

 Assim sendo, verifico que foi satisfeita a obrigação do débito pelo 

devedor através da penhora, devendo converter em renda tais valores em 

favor da Fazenda Pública e, por conseguinte, a extinção do crédito 

tributário, levando-se à conclusão de que a presente execução perdeu 

seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

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

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei em desfavor do executado, pois vencido. 

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes.

 Proceda-se à expedição de alvará dos valores penhorados ou atos 

necessários para transferência dos valore são IBAMA.

Intime-se. Arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12051 Nr: 51-23.2012.811.0094

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas A. de Oliveira Silva - Comércio - ME, 

Douglas Antonio de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial nº 

1.340.553-RS em sede de recurso repetitivo que o Superior Tribunal de 

Justiça fixou teses a serem aplicadas nas execuções fiscais, 

relativamente ao disposto no artigo 40 da Lei 6.830/80 (O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido), reconheço como início do prazo de suspensão a 

data de 15/3/2018 – fl. 48v (data da ciência inequívoca de inexistência de 

bens por parte da exequente).Por consectário lógico, o início do prazo 

prescricional intercorrente se iniciou em 16/03/2019 (Havendo ou não 

petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (...) REsp. 1.340.553-RS), 

sendo que até a presente data não houve qualquer ato inequívoco de 

interrupção do lapso temporal ((...) A efetiva constrição patrimonial e a 

efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens(...) Resp. 1.340.553-RS). Em continuidade, 

considerando que tais entendimentos não impedem o processamento dos 

atos requeridos, determino seja realizado expedidos os Ofícios conforme 

requerido em fl. 65. Para controle processual, afixe na capa processual e 

no sistema eletrônico lembrete de que, caso não haja qualquer constrição 

efetiva de bens, o prazo prescricional ocorrerá na data de 

17/03/2024.Proceda à Secretaria com o lançamento do Código atinente ao 

Apolo no que tange ao artigo 40 da LEF, independente da continuidade 

dada neste processo.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20231 Nr: 521-54.2012.811.0094

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Execução Fiscal

Processo nº 521-54.2012.811.0094

Código nº. 20231

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 83, conforme já decidido em fl. 65. Da mesma 

forma, conforme já decidido no CIA 0752277-17.2019.8.11.0094, o serviço 

postal indicado na CNGC não deve ser observado para a retirada e 

recebimento de processos do cartório.

 Significa dizer que o serviço postal serve apenas para protocolo de 

peças processuais.

 Sendo assim, determino que a Secretaria se abstenha de enviar ou 

receber quaisquer processos, com ressalva daqueles obrigatórios 

(Fazenda Pública), por meio postal, tudo conforme delimitado na decisão 

da E. Corregedoria de Justiça.

 No mais, determino a remessa do presente feito ao arquivo provisório até 

eventual manifestação da parte exequente, com os respectivos 

lançamentos n. 106 e n. 80 – APOLO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24782 Nr: 133-15.2016.811.0094

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fernandes de Oliveira, Edson 

Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Por fim, importa apenas consignar que, caso descumprido o acordo, 

ainda restará à parte exequente a faculdade de desarquivamento do feito, 

isto sem custo, para fins de ver retomado o procedimento executivo, tal 

como acordado entre as partes, atentando-se aos termos do acordo em 

relação aos valores e atualização.Com efeito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do CPC, 

DECLARO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de mérito.Em 

atenção ao acordo por ora homologado, deixo de fixar condenação a título 

de honorário, no entanto, CONDENO a parte executada em eventuais 

custas processuais remanescentes.Uma vez ultrapassado o prazo 

recursal, fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do feito, com as 

baixas de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1825 Nr: 119-17.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de Oliveira, 

Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia da Cruz Pacola, Rubens Pacola

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

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 “Foi pactuado entre as partes, que a parte executada pagará à parte 

exequente o valor de 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), 

na forma descrita nos termos do acordo.”Assim, apesar do erro constar 

apenas no relatório da sentença, não trazendo qualquer prejuízo, 
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considerando que na parte dispositiva (qual possui a eficácia de coisa 

julgada) nada possui de erro material, pois homologa o acordo em seus 

próprios termos, entendo que nada obsta a correção do erro material 

citado, mesmo que na parte do relatório. Assim, visando sanar o erro 

material apontado na parte do relatório da decisão, de rigor o acolhimento 

dos embargos opostos nos autos.3.DispositivoEx positis”, CONHEÇO dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para fins de sanar 

o erro material apontado e, assim, DETERMINAR que seja retificada a parte 

do relatório da sentença, devendo constar que “Foi pactuado entre as 

partes, que a parte devedora confessa dever à parte autora a importância 

de 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), contudo, a parte 

credora, por mera liberalidade, aceitará receber da parte devedora, o valor 

de 8.000.000,00 (oito milhões de reais).”No mais, mantenho incólume a 

sentença lançada.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001250-74.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para a Intimação do Requerente, por intermédio de seu 

procurador, para que tome ciência de despacho de ID nº 28054974, bem 

como para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o pagamento de 

diligência a Oficial de Justiça, sob pena de devolução da missiva.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001238-60.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. O. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCILENE LEMES DE OLIVEIRA OAB - 014.551.691-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. S. (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para Intimação do Requerente, por intermédio de sua 

procuradora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito, tome providência com relação à diligência infrutífera de ID nº 

28837347.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000049-47.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA DA PAULA TELES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000049-47.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando-se o endereço correto 

para cumprimento do ato, por meio da Guia emitida no endereço , link do 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato 

deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra. 

Tapurah/MT, 28 de abril de 2020. Alessandra Neves de Sousa Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000057-24.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARTINS DOS ANJOS (REQUERIDO)

MARCIO MARTINS DOS ANJOS 66711533100 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000057-24.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo 

de 30 dias, quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, sob pena de 

devolução a origem no estado em que se encontra. Tapurah-MT, 

28/04/2020. Alessandra Neves de Sousa Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 615-47.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE DOMINGAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia da Silva Pazini Paixão - 

OAB:MT0026261O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que 

tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou 

garantido a execução, determino a adoção de meios expropriatórios para 

pesquisa e penhora de bens e direitos da parte executada, mediante 

consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo.

Considerando a necessidade de se compreender a execução sob a égide 

do Código de Processo Civil de 2015 como um “processo de resultados”, 

em consulta do sistema RENAJUD, foi constatada a existência de veículo 

registrado em nome da parte executada, e foi efetuada a penhora 

restrição para circulação, com fundamento no art. 139, IV, do Código de 

Processo Civil, de forma a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Em virtude do resultado, intime-se a parte executada sobre a penhora 

realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-11.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PAIXAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000366-11.2020.8.11.0108. AUTOR(A): 

MONICA CRISTINA PAIXAO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 e artigo 320 do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

provisória de urgência somente poderá ser concedida quando, mediante a 
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existência de prova inequívoca, ficar demonstrando a verossimilhança da 

alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatór io do réu. São requisi tos para a 

concessão/restabelecimento dos benefícios previdenciários de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez: a) comprovação da qualidade 

de segurado; b) carência de 12 contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/91; c) incapacidade parcial 

ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total 

(aposentadoria por invalidez). No caso dos autos, os documentos até 

então colacionados revelam um grau de probabilidade necessário à 

antecipação dos efeitos da tutela, pois a parte autora possuía qualidade 

de segurada à época dos fatos, tendo o réu, inclusive, concedido o 

benefício auxílio-doença e posteriormente cessado, conforme comprova 

os documentos acostados aos autos (id. 29943472). Ademais, os laudos 

médicos apresentados, em especial o de ids. 29943451 e 30656029, dão 

conta de que a parte autora sofre de tendinopatia crônica em ombro direito 

e lombalgia crônica e encontra-se incapacitada para realizar atividades 

laborativas devido à limitação funcional. Assim, por aparentemente se 

fazem presentes os requisitos para a concessão do benefício de auxílio 

doença, ou seja: satisfação da carência, manutenção da qualidade de 

segurada e existência de doença incapacitante para o exercício de 

atividade laborativa, é que o pedido deve ser deferido. No mais, 

necessário registrar que em eventual reforma desta decisão, a 

beneficiária será obrigada a devolver os valores recebidos, eis que 

considerados indevidos, conforme Acordão proferido no RESP nº 

1.401.560, julgado sob a égide do art. 543-C, CPC/73, atual 1.036, CPC/15. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO ao 

réu INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que conceda, no prazo de 

30 (trinta) dias, o benefício de auxílio-doença à parte autora. Estabeleço 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do art. 497 

do Código de Processo Civil (astreintes) em caso de descumprimento da 

presente decisão, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por outro 

lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em 

consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção para as audiências de conciliação devido ao grande número de 

demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, 

no prazo legal. Após, concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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: 1000317-38.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FILHO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNELYSA CARLA AZEVEDO OAB - PR83124 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000317-38.2018.8.11.0108. INTERESSADO: ADILSON DE SOUZA 

REQUERIDO: LUCAS FILHO & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se 

de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Liminar em Tutela Antecipada ajuizada por Adilson de Souza em 

face de Lucas Filho & Cia LTDA EPP, devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Cinge-se a 

controvérsia acerca do direito à indenização pelos danos morais 

experimentados pelo autor ante o constrangimento que passou em face da 

manutenção da negativação do seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito, mesmo após já ter quitado seu débito perante a ré. Alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito 

em razão de inadimplemento do pagamento de um contrato de serviços 

educacionais nº 39239, no valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito 

reais) em data de 27.9.2015. Contudo, após a quitação da dívida, que 

ocorreu nas datas de 1.10.2018 e 30.10.2018, seu nome continuou 

inscrito no cadastro de inadimplentes, causando-lhe dissabores. Aduz ser 

indevida a manutenção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito 

após o referido pagamento, uma vez que o pagamento da última parcela 

ocorreu em 30.10.2018 e a consulta aos órgãos de proteção ao crédito em 

5.11.2018. Por sua vez, na contestação, a ré sustentar que as partes 

celebraram acordo e que o pagamento ocorreria em duas parcelas iguais 

e sucessivas no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) 

sendo o primeiro pagamento para o dia 30.9.2018 e como o autor efetuou 

o pagamento dia 1.10.2018 teria descumprido o acordo e a manutenção da 

negativação era devida. Compulsando os autos, bem como os documentos 

que o instruem, verifico que o direito milita em favor da parte autora, vez 

que está evidente o prejuízo e o dissabor experimentado com a 

manutenção da negativação do seu nome após a quitação do débito 

existente. Isso porque o autor se comprometeu em efetuar o pagamento 

até o dia 30.9.2018, porém, tal data foi um domingo, devendo o depósito 

ser efetuado no próximo dia útil, segunda-feira, 1.10.2018, conforme foi 

feito pelo autor, o que demonstra o comprovante de id. 16917528. 

Ademais, não merece prosperar a alegação da ré que o autor deveria 

informar o depósito, já que efetuado em data diversa da combinada por 

não haver essa obrigação no termo de acordo lavrado entre as partes. 

Dúvida não há, portanto, que o dano moral ocorreu, porque a ré, agindo 

culposamente, procedeu contra o direito, violando a honra do autor. E a 

consequência é o dever de indenizar, pois de acordo com o entendimento 

consolidado nos tribunais superiores, se o registro nos órgãos de 

proteção ao crédito permanecer após o pagamento da obrigação, 

caracterizado está o dano moral, independentemente de prova. Nesse 

sentido colaciono o seguinte aresto do TJMT: [...] O dano moral decorrente 

da ofensa é presumido, não sendo necessária a produção de prova para 

sua demonstração, basta á ocorrência da manutenção indevida do nome 

de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de 

indenizar. Se o registro na SERASA permaneceu após o pagamento da 

obrigação, caracterizado está o dano moral, independentemente de prova 

outra e a necessidade da tarifação. Não existindo parâmetros para a 

fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada 

pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 

de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender 

sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. A 

modificação do valor se apresenta somente quando está em desconforme 

com o posicionamento jurisprudencial a respeito do montante determinado 

na sentença de piso. (TJ/MT; APELAÇÃO Nº 81735/2011; Data de 

Julgamento: 29-02-2012) (grifei) Assim, figurando-se incontestável a 

ilicitude da conduta da ré e o dano causado ao bem incorpóreo da parte 

autora, bem como estando evidenciado o nexo de causalidade, 

caracterizada está, inquestionavelmente, a responsabilidade civil da ré, e, 

de conseguinte, repito, o dever de indenizar. Importante frisar que a prova 

do abalo moral, na hipótese judicializada, é dispensável, porquanto o dano 

é in re ipsa. Nesse sentido: AgRg no Ag 284676/SP, STJ, 4ª Turma, Rel. 

Min. Barros Monteiro, DJ 10/04/2006, p. 193. Caracterizado o dano moral, 

passo à sua quantificação: É sabido que no dano moral não há 

indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a 

ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isso sem contar com 

o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena 

a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Assim, ao decidir a lide, o julgador 

deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo 

que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento 

sem causa para a parte postulante. Dessa forma, entendo que a 

indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e 

proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de 

uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, 

que seria de lenitivo ao dano experimentado. Após essas ponderações, 

tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor 
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que entendo como suficiente para que não seja repetido tal ato pela ré e, 

ao mesmo tempo, não é objeto de enriquecimento ilícito pelo autor. Ante o 

exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o 

pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015 para: 

i. Confirmar a liminar concedida no id. 17408230. ii. DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos autos; iii. CONDENAR a ré ao 

pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos 

morais, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m. a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento. Deixo 

de condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 10 de 

outubro de 2019. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Tapurah-MT, 29 de outubro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-81.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 1000340-81.2018.8.11.0108 

REQUERENTE: RODRIGO CARDOSO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA CERTIDÃO Certifico e dou fé que o Recurso 

Inominado, id 2428062 destes autos, foi protocolado no prazo legal, tendo 

o recorrente invocado os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

previsão no artigo 54, paragrafo único da Lei 9099/95*, assim, nos termos 

do Artigo 42, §2º da Lei 9099/95**, promovo a intimação do recorrido para 

oferecer contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Tapurah, 28 de abril de 

2020 Carlyne Ortiz Analista Judiciária 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: 1000005-28.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

OLEGARIO RAMOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 10/09/2019, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-28.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

OLEGARIO RAMOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000005-28.2019.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: 

OLEGARIO RAMOS MAGALHAES REQUERIDO: REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 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, 26 de 

fevereiro de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-25.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 12/03/2019, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-25.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000044-25.2019.8.11.0108. REQUERENTE: HUDSON VILELA DOS 

SANTOS REQUERIDO: HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN Vistos etc., 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por Hudson Vilela dos Santos em desfavor de Helem Mary Dal 

Magro. Verifica-se que o caso em apreço comporta o julgamento imediato 

de mérito, mormente nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015, não havendo, portanto, necessidade de dilação 

probatória. Decido. Alega a parte autora que em conversa entabulada 

entre a ré a Srª Noêmia há um momento em que a ré afirma: “(...) o 

Clodoaldo que passou a mão dentro aqui da drogaria quando era 

funcionário do meu esposo, igual o Hudson que roubou do meu esposo, é 

assim entendeu? (...)” tal conversa foi objeto de transcrição de áudio 

lavrado em na Ata Notarial, livro 01, às fls. 77/78 em 25.1.2019 no Cartório 

de 2º Ofício de Tapurah/MT. Que tal fato ocorreu em abril de 2018, sendo 

que o autor somente tomou conhecimento do conteúdo em janeiro de 2019. 

Que tal conversa se propagou por áudio via WhatsApp, aplicativo de 

mensagens, gerando a dura ilusão do autor ser ladrão tudo a 

menosprezar e abalar a imagem do autor. A ré manifesta em sua 

contestação que o autor age de má-fé buscando enriquecimento ilícito às 

custas da requerida; alega ainda que o autor tomou conhecimento de tal 
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conversa logo após a sua ocorrência e não na data alegada de 25.1.2019. 

Alega ainda que o autor não comprovou os danos sofridos e que tais 

danos somente apareceram após a esposa do autor e a ré se envolverem 

em questões pessoais, quando a esposa do autor agrediu a ré no seu 

comércio. A autora alega ainda que está em tratamento psiquiátrico há 6 

(seis) meses e apresenta atestados médicos com as CID’s F 32.2 

classificada como “episódio depressivo grave sem sintomas”; F 41.1 

classificado como “transtorno de ansiedade generalizada TAG” ambos 

datados de 6.10.2018; CID I 49.8 “outras arritmias cardíacas 

especificadas” atestado datado de 23.11.2018 e F 31.6 “transtorno afetivo 

bipolar” datado de 22.1.2019. A controvérsia dos autos cinge em 

estabelecer a ocorrência de danos morais em relação aos fatos ocorridos, 

bem como a sua quantificação. Diante do princípio do livre convencimento 

do juiz, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, forçam o 

reconhecimento da procedência da ação vez que ao proferir tais palavras 

em desfavor do autor a ré ofendeu a honra do mesmo, já que foram ditas, 

inclusive, fora do contexto da conversa mantida entre as partes, sendo 

que o áudio tornou-se público na cidade, que por ser interiorana e 

envolver dois comerciantes se propaga com mais rapidez ainda. Não há 

com tal reconhecimento menosprezo a condição de saúde da ré, porém, 

estando ciente de sua condição precária de saúde deveria a ré, de forma 

prudente, afastar-se de suas atividades laborais. Em relação a 

quantificação dos danos morais causados pela ré a parte autora, os 

elementos constantes nos autos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na peça inicial, e 

condeno a parte ré a pagar à parte autora importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da 

citação e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e por consequência: Sem custas 

processuais e honorários advocatícios conforme disposto nos arts. 54 e 

55 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000089-63.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO HOFFMANN EFFTING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO LOUREIRO DA SILVA OAB - MT11162-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000089-63.2018.8.11.0108 REQUERENTE: ANTONIO JOEL RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: LEANDRO HOFFMANN EFFTING Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante do pagamento da parte ré, no 

valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m, ambos contados da data que 

deveria ocorrer o pagamento – 25.8.2017, conforme sentença ID 

16040741. Rogério Soares de Barros Técnico Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-85.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(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):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Número do Processo: 

1000428-85.2019.8.11.0108 REQUERENTE: MANOEL GONCALO DE 

ALCANTARA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Tutela de Urgência para Exclusão de Restrição Junto ao SCPC 

proposta por Manoel Gonçalo de Alcântara em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A demanda foi julgada procedente e a requerida foi condenada 

ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais. A parte requerida apresentou Embargos de Declaração (id 

25918979) na tentativa de reapreciação da matéria já decidida, no entanto, 

requereu a desistência logo após a estabulação de acordo entre as partes 

(id 31385626). As partes firmaram acordo quanto ao valor devido a título 

de danos morais, arbitrado em sentença (id 31314070). Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

quanto aos Embargos de Declaração apresentados pela parte requerida, 

deixo de analisá-lo em virtude do pedido de desistência pleiteado pela 

parte (id 31385626), motivo pelo qual HOMOLOGO a desistência requerida. 

Passo à análise da minuta de acordo. Analisando os autos, vislumbro que 

os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico 

encontram-se presentes no acordo firmado. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes. Por consequência, nos termos do artigo 922, 

do CPC, declaro SUSPENSO o curso processual, durante o prazo 

concedido pelo requerente para que o requerido cumpra voluntariamente a 

obrigação assumida entre as partes. Decorrido o prazo concedido, 

manifeste-se a parte autora quanto ao cumprimento do acordo. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Por ser ato 

incompatível com o direito de recorrer, certifique-se o transito em julgado e 

aguarde-se o integral cumprimento do acordo entabulado entre as partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000382-34.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. B. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000382-34.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: HAMILTON BARBOSA LACERDA REQUERIDO: NILMA 

MOREIRA BARROS LACERDA Vistos. Perfilhando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

há aportado aos autos o comprovante de endereço da parte autora. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do CPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 62289 Nr: 1179-32.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAITON SCHRENK DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KLAITON SCHRENK DE FREITAS, Cpf: 

37494187804, Rg: 40.607.740-X, Filiação: Maria Aparecida Schrenk de 

Freitas e Calmerindo Gonçalves de Freitas, data de nascimento: 

22/12/1994, brasileiro(a), natural de Nova Londrina-PR, solteiro(a), 

servente de pedreiro, Telefone 66- 99674-0536. 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 Publico ofereceu denuncia em face de 

Klaiton Schrenk de Freitas, que, no dia 12 de setembro de 2017 por volta 

das 23:00horas, o denunciado dirigiu veículo automotor, em via publica, 

sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de 

dano. Em face o Ministério Publico denuncia o acusado como incursos nos 

arts. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos.Considerando a existência de prova da materialidade e 

de suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face 

do acusado KLAITON SCHRENK DE FREITAS, qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia, por satisfazer os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.Conste no mandado citatório que o 

Senhor Oficial de Justiça deverá questionar ao acusado se o mesmo 

possui condições financeiras para constituir advogado. Caso o acusado 

informe que não possui condições financeiras para constituir advogado, 

voltem-me os autos conclusos para nomeação de um advogado 

dativo.ATENDAM-SE in totum os requerimentos da cota ministerial (fl. 34), 

eis que OS DEFIRO.Comunique-se o recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como 

alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 1.373, inciso III, da CNGC).]CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria de Vara se o acusado já foi beneficiado pela suspensão 

condicional do processo.Uma vez que o Ministério Público apresentou 

proposta de suspensão condicional do processo, aportando as certidões 

de antecedentes e verificando que o mesmo preenche os requisitos do 

art. 89, da Lei 9.099/95, INTIME-SE o increpado para informar se concorda 

com a proposta de suspensão condicional do processo ofertada, sendo 

que, em caso de aceitação, será designada audiência para apresentação 

da proposta.Notifique-se o representante do Ministério Público.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, Gizela Terezinha Garcia 

Soares da Silva, digitei.

Terra Nova do Norte, 21 de novembro de 2019

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33366 Nr: 863-05.2006.811.0085

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, Cpf: 

45303550125, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, acima qualificada, acerca da 

decisão adiante transcrita.

Despacho/Decisão: Processo nº.863-05.2006.811.0085 (Código 

33366)Vistos.Nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 453.035.501-25), até o 

valor indicado pelo exequente (R$ 2.247,00).Frutífera a diligência, nas 24 

(vinte e quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva.Em seguida, INTIME-SE a parte 

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

no endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

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

termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para a 

oposição dos embargos à execução fiscal, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

CONCLUSOS.CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição 

financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO 

EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA.Acaso haja impugnação, na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, ou, a comunicação de que trata 

o parágrafo supratranscrito, TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM 

URGÊNCIA para ulteriores deliberações.Intime-se. CUMPRA-SE.Terra Nova 

do Norte, 20 de fevereiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ercílio Giacomel, digitei.

Terra Nova do Norte, 22 de abril de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53745 Nr: 740-26.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABASTIÃO KRULISKOSKI

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 740-26.2014.811.0085 (Código 53745)

Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por SEBASTIÃO 

KRULISKOSKI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi observado o cumprimento integral da obrigação, 

conforme consta à fl. 131.

Devidamente intimada acerca da expedição dos alvarás eletrônicos, a 

parte exequente quedou-se inerte (fl. 134).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fl. 131 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53777 Nr: 767-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DALMOLIN

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 767-09.2014.811.0085 (Código 53777)

Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VALDIR DALMOLIN 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi observado o cumprimento integral da obrigação, 

conforme consta às fls. 79/80.

Devidamente intimada acerca da expedição dos alvarás eletrônicos, a 

parte exequente quedou-se inerte (fl. 82-v).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 79/80 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63631 Nr: 375-30.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO REINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 375-30.2018.811.0085 (Código 63631)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de CICERO REINALDO, ambos devidamente 

qualificado nos autos.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o cumprimento 

integral da dívida pelo executado, requerendo a extinção do feito (fl. 61).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme informando pelo requerente à fl. 61, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Ex positis, DECLARO EXTINTO a presente execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita totalmente a obrigação.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36155 Nr: 173-68.2009.811.0085

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. DE FRANÇA MADEIRAS, CRISPIN 

PEREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE- 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 173-68.2009.811.0085 (Cód. 36155)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - ABAMA, 

em face de C. P DE FRANÇA MADEIRAS, devidamente representada por 

CRISPIN PEREIRA FRANÇA, todos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do processo, a parte autora, apesar de regularmente intimada 

para manifestar-se nos autos, quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 

57.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando reiteradas paralisações do 

feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Tendo em vista a reiterada desídia processual da parte autora, conforme 

certidão de fl. 57, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que isenta.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63820 Nr: 457-61.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAYTON ANTONIO FIDELEX – ME, KLAYTON 

ANTÔNIO FIDELEX, ALINE KATIÚSCIA DA SILVA FIDELEX, ALONSO REGIS 

MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 457-61.2018.811.0085 (Código 63820)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE, em face de KLAYTON ANTONIO FIDELEX – 

ME e outros, todos devidamente qualificado nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo extrajudicial, 

consoante documento de fls. 76/77-v, pugnando pela homologação e 

suspensão do processo até o adimplemento dos valores acordados.

À fl. 78 a parte exequente informou o cumprimento integral do acordo, 

requerendo a 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.

Outrossim, verifica-se que houve o adimplemento dos valores acordados, 
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conforme manifestação de fl. 78.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 

76/77-v, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, tendo em 

vista a satisfação da presente execução, conforme manifestação da parte 

exequente de fl. 78, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, c/c artigo 924, inciso 

II, ambos do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO as partes executadas, solidariamente, ao pagamento das 

custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 2020.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62448 Nr: 1266-85.2017.811.0085

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL FERNANDO SILVA MOREIRA, 

Filiação: Simone Fumagalli Silva e Gilberto Alves Moreira, data de 

nascimento: 26/02/2002, brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, 

solteiro(a), Telefone 66- 3534-1686. 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.Cuida-se de procedimento para apuração de ato 

infracional análogo ao delito previsto no artigo 155, do Código Penal, em 

tese, praticado pelo adolescente G.F.S.M., devidamente qualificados nos 

autos.O Ministério Público manifestou com base no inciso II do artigo 180, 

do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº. 8.069/90), pela 

homologação da remissão pura e simples ao adolescente (fls. 16/17).É O 

BREVÍSSIMO RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.O ECA estabelece 

parâmetros sobre os quais deve repousar a remissão, o artigo 126 da 

citada Lei n. 8.069/90 estabelece:“Art. 126. Antes de iniciado o 

procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do 

Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão 

do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao 

contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou 

menor participação no ato infracional”.Assim, entendendo que a remissão 

concedida pelo parquet atende às circunstâncias e consequências do 

fato, bem como, à personalidade do adolescente, razão porque mostra-se 

coerente e legítima a remissão aplicada.Posto isso, com base no artigo 126 

c/c 181, § 1º da Lei 8.069/90 e, em consonância com Ministério Público, 

HOMOLOGO por sentença e para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, a REMISSÃO PURA E SIMPLES concedida ao adolescente G.F.S.M., 

devidamente qualificado nos autos.Sem custas (art.141, § 2º, 

ECA).INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos procedendo com as baixas e anotações 

estilares.CUMPRA-SE, expedindo 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, Ercílio Giacomel, digitei.

Terra Nova do Norte, 22 de abril de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36839 Nr: 855-23.2009.811.0085

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBB, CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO BARROS DA SILVA, Cpf: 

57114617100, Rg: 0672587-2, Filiação: Daizi Barros da Silva, data de 

nascimento: 09/07/1971, brasileiro(a), natural de Gurupi-TO, casado(a), 

lavrador. 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: S E N T E N Ç ATrata-se de Ação de Execução de Alimentos 

nos termos do art. 733 do CPC e Súmula 309, do STJ, ajuizada por 

Dhéssyca Bernardo Barros, representada pela genitora Claudemia 

Bernardo, em desfavor de Eduardo Barros da Silva.Após várias 

intervenções no processo, a representante da parte exequente informou o 

pagamento total da dívida alimentícia (f. 71).À f. 70, o Ministério Público 

pugnou pela extinção do processo, nos termos do art. 794, inciso I, do 

CPC.É o breve relatório. Decido.Considerando a informação de que o 

devedor satisfez a obrigação, a extinção do processo é medida que se 

impõe.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença extinto o 

presente feito, com fulcro no art. 794, inciso I, c/c art. 269, inciso II, do 

Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras realizadas 

neste feito.Eventuais custas pela parte executada.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.

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, Ercílio Giacomel, digitei.

Terra Nova do Norte, 22 de abril de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55588 Nr: 509-62.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCELINO QUINTINO DOS 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARCELINO QUINTINO DOS SANTOS, Cpf: 

60450630153, Rg: 1755278-8, brasileiro(a), casado(a), coletor de 

recicláveis sólidos, Telefone 66-. 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. .

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n °  5 0 9 - 6 2 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 8 5  ( C ó d i g o 

55588)Vistos.Trata-se de Execução de Sentença proposta por Arcelino 

Quintino dos Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.A 

execução foi recebida à fl. 83.Instada a manifestar-se, a parte executada 

concordou com o cálculo apresentado pelo autor, sendo este homologado 

à fl. 87.Às fls. 89/90, foram expedidas as respectivas 

RPVs/Precatório.Aportaram às fls. 91/92, ofícios provenientes da COREJ 

informando o pagamento das RPVs/Precatório.Às fls. 106 e 108, foram 

expedidos alvarás em favor da parte autora e seu advogado.É o relato do 

necessário.Decido.Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924.Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação 

for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do 

executado, conforme fls. 106 e 108, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem 

custas.Expeça-se edital de intimação da parte autora, do levantamento 

realizado. Prazo do edital: 20 dias.Após, certificado o trânsito em julgado, 

determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações 

de estilo.Às providências.Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ercílio Giacomel, digitei.
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Terra Nova do Norte, 22 de abril de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56362 Nr: 896-77.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE LUCAS DO NASCIMENTO

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 896-77.2015.811.0085 (Código 56362)

Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por NEIDE LUCAS DO 

NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi observado o cumprimento integral da obrigação, 

conforme consta às fls. 87/88.

Devidamente intimada acerca da expedição dos alvarás eletrônicos, a 

parte exequente quedou-se inerte (fl. 90-v).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 87/88 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56393 Nr: 925-30.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL RODRIGUES BORGES

 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: Daniel Batista de Aguiar 

Filho - Procurador Federal - OAB:0

 Processo n° 925-30.2015.811.0085 (Código 56393)Vistos.Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MIGUEL RODRIGUES BORGES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.Devidamente intimado, a parte executada deixou transcorrer in albis 

o prazo para impugnar os valores apresentados pelo exequente (fl. 

153-v).FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando que a parte executada 

deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

152, totalizando a importância de R$ 32.673,51 (trinta e dois mil, 

seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos).Deixo de 

condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.REQUISITE-SE o pagamento 

por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes 

do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal.Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da 

parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício 

previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, 

número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor. No mesmo 

prazo, poderá justificar a impossibilidade/escusa de faze-lo.Ainda, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados bancários, 

para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos 

honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a 

parte autora pessoalmente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação integral.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38060 Nr: 620-22.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/MT, JAKSON 

DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24855/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 620-22.2010.811.0085 (Código 38060)Vistos.Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.Devidamente intimado, a parte executada deixou transcorrer in albis 

o prazo para impugnar os valores apresentados pelo exequente (fl. 

96).FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando que a parte executada deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnar os valores apresentados pelo 

exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 93/94, totalizando a 

importância de R$ 34.587,16 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e 

sete reais e dezesseis centavos).Deixo de condenar em honorários 

advocatícios ante a não resistência à pretensão.Deixo de condenar em 

custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da 

Lei 7.603/01.REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Após, DETERMINO a intimação 

do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono 

da parte autora que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor. No 

mesmo prazo, poderá justificar a impossibilidade/escusa de faze-lo.Ainda, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos valores, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação 

integral.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 

de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 210-22.2014.811.0085

 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: LDDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 210-22.2014.811.0085 (Código 53017)

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS, 

proposta por LUANA DAGUETTI DE BRITTOS, em face de NATALINO 
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LUCIANO DE LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Consoante petitório de fls. 80-v, a parte autora requereu a extinção da 

ação pela desistência.

Os autos vieram conclusos para deliberações.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, 

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

do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas/despesas 

processuais, porém, fica suspensa sua exigibilidade por ser beneficiaria 

da assistência judiciaria gratuita.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE após as baixas e anotações 

necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53895 Nr: 858-02.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DA SILVA

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 858-02.2014.811.0085 (Código 53895)

Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ALCIDES DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi observado o cumprimento integral da obrigação, 

conforme consta às fls. 119/120.

Devidamente intimada acerca da expedição dos alvarás eletrônicos, a 

parte exequente quedou-se inerte (fl. 118).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 119/120 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 24 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23904 Nr: 23-97.2003.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DA SILVA, MARIA TAVARES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Certifico que devidamente intimados pela via editalícia, os 

requeridos/executados deixaram transcorrer in albis o prazo para 

manifestar-se nos autos. Certifico igualmente que passo aintimar a parte 

autora, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59381 Nr: 1070-52.2016.811.0085

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SCHMELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Certifico que devidamente intimada através do seu patrono nos autos, via 

DJE nº 10604, de 22/10/2019 e publicado no dia 23/10/2019, a parte 

executada deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59381 Nr: 1070-52.2016.811.0085

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SCHMELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Certifico que, em atendimento à r. determinação proferida nos autos e 

tendo em vista o decurso de prazo do executado, passo a intimar a parte 

autora acerca do não pagamento voluntário, para querendo, requerer o 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53181 Nr: 356-63.2014.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de fls.68. Certifico igualmente que passo a 

intimar o autor, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58788 Nr: 815-94.2016.811.0085

 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 ALVES RODRIGUES

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que passo a intimar a parte autora acerca da decisão proferida 

nos autos adiante transcrita: "Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Em que pese a parte autora tenha postulado na inicial a concessão de 
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benefício de prestação continuada, esta carreou aos autos requerimento 

administrativo de Aposentadoria por Idade – Trabalhador Rural, razão pela 

qual a ação foi recebida às fls. 50/51, como Ação para Concessão de 

Aposentadoria por Idade.

Entretanto, da analise dos documentos juntados à f. 25/38, observa-se 

que fazem referência a eventual condição de trabalhador urbano do autor, 

razão pela qual se faz necessário prévio requerimento administrativo do 

referido benefício.

Dito isso, ante a ausência de comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo de aposentadoria por idade – trabalhador 

urbano, prévio ao ajuizamento da presente demanda, suspendo o 

processo por 60 (sessenta) dias, prazo em que a parte autora deverá 

atender à determinação de trazer aos autos a manifestação da autarquia 

previdenciária, sob pena de extinção ante a falta de interesse de agir.

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65518 Nr: 1283-87.2018.811.0085

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGFDM, EFF, EDMFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que passo a intimar a parte autora acerca da decisão proferida 

nos autos, adiante transcrita: "Vistos.

Considerando que não se esgotou todos os meios de tentativa de citação 

do requerido, INDEFIRO o pedido de citação por edital.

Assim, DETERMINO a intimação do requerente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço da parte requerida, comprovando 

nos autos documentalmente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64026 Nr: 565-90.2018.811.0085

 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: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VINICIUS VALDAMERI REINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que 

CONTESTAÇÃO acostado às fls. 64-76 (protocolado em 11/11/2019), foi 

apresentado TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com 

Citação/intimação , através de mandado jutado às fl. 77, na data de 

27/11/2019.

Certifico, ainda que, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora para querendo apresentar IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52497 Nr: 1150-21.2013.811.0085

 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: JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 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: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13245/A

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, intimada da 

sentença de fls. 125-1270, através do DJE nº 10633, publicado em 

06/12/2019, a parte REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, acostado às fls. 131-133 (protocolado em 

13/12/2019) .

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca dos Embargos de Declaração, para 

querendo, manifestar-se, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50419 Nr: 324-29.2012.811.0085

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON BARBOSA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que, devidamente 

citado/intimado, parte requerida, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar CONTESTAÇÃO. Certifico ainda que a citação/intimação 

deu-se através de mandado, juntado aos autos na data de 10/12/2019.

Certifico ainda que, passo a intimar a parte autora para querendo 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60966 Nr: 412-91.2017.811.0085

 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: JOAO BOSCO NOGUEIRA DE PINHO E CIA LTDA-ME, 

JOAO BOSCO NOGUEIRA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que 

CONTESTAÇÃO acostado às fls. 44-50 (protocolado em 22/11/2019), foi 

apresentado TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com 

Citação/intimação às fls. 41, e audiência fls. 42 na data de 05/11/2019.

Certifico, ainda que, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora para querendo apresentar IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010011-83.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LEMES DA ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ROBERTA TONIAZZO OAB - SP341115 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010011-83.2015.8.11.0085. Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta pela parte executada OI S.A. no ID. 

24961463. Após o trânsito em julgado (ID. 19641508) e pedido de 

cumprimento de sentença (ID. 23997397), sobreveio notícia do deferimento 

do pedido de recuperação judicial da Executada e, subsequente, a 

homologação do plano de recuperação judicial. O pedido de Recuperação 

Judicial foi formulado na data de 20/06/2016 e teve seu processamento 

deferido na data de 29/06/2016, nos autos do processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infere-se do referido 
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processo que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada na data de 

19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos que o instituto da 

recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação 

da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da 

empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer 

distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, que no 

caso da Executada tem como marco a data de 23 de abril de 2019. Quanto 

ao crédito especifico do presente feito, tem-se que sua constituição se 

deu efetivamente na data de 23 de abril de 2019, correspondente ao 

trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, se tratando, portanto, 

de créditos extraconcursais. Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da 

mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação 

Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 

Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, ensejando a 

extinção da obrigação original através da constituição de uma nova 

obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando o 

devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Superada a questão quanto à competência para realizar 

constrição de valores em eventuais contas da Executada, necessário a 

análise quanto ao valor do crédito. Verifica-se que a Requerida 

apresentou cálculo no valor de R$ 11.568,72 (onze mil, quinhentos e 

sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), apresentando excesso 

na execução no valor de R$ 3.734,54 (três mil, setecentos e trinta e quatro 

reais e cinquenta e quatro centavos). Em que pese as alegações da parte 

executada verifica-se que os créditos possuem natureza extracontratual, 

que devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, razão pela 

qual, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 

15.303,26 (quinze mil, trezentos e três reais e vinte e seis centavos). 

Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar prosseguimento ao 

feito, cabe a parte exequente, caso tenha interesse na constrição de 

valores em desfavor da executada, diligenciar junto ao Juízo da 

Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. P.R.I.C. DETERMINO a Serventia do Juízo para que 

expeça Certidão de Crédito em favor do exequente, para que o mesmo 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das 

peças que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em razão de 

tratar-se de processo virtual, possibilitando a própria parte providenciar o 

necessário. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de praxe. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-98.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO DO AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO ANTONIO BACEGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8009999-98.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre 

anotar por este juízo que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

NCPC, não havendo a necessidade de produzir prova testemunhal. Sem 

delongas despiciendas, em que pesem as alegações da parte autora 

concernentes à necessidade de intimação pessoal do executado acerca 

da avaliação do imóvel, tal não merece acolhida. Explica-se. Não há que se 

falar em nulidade por ausência de intimação pessoal no momento da 

avaliação do imóvel penhorado, tendo em vista que o executado, na ação 

principal, foi devidamente intimado através de seu advogado constituído 

nos autos. Cumpra-se mencionar que a parte autora não comprovou nos 

autos o prejuízo sofrido através da intimação do causídico, já que o 

mesmo possui poderes para tanto. Nesse sentido, colaciono o seguinte 

julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO 

IMÓVEL - AUSÊNCIA PREJUÍZO - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - 

HIPÓTESES DO ART. 873 - NÃO VERIFICAÇÃO. I- A decretação de 

nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de 

prejuízo à parte, conforme a inteligência do art. 282, § 1º do CPC; II- Não 

há que se falar em nulidade da designação de leilão judicial por ausência 

de intimação acerca do laudo de avaliação do imóvel, quando não estiver 

verificado nenhum prejuízo à parte, que sequer alegou a presença de 

alguma das hipóteses do art. 873 do Código de Processo Civil ao se 

manifestar nos autos após a avaliação; III- Incumbe à parte executada 

comprovar a alegação de impenhorabilidade, sob pena de manutenção da 

constrição e posterior expropriação. (TJ-MG - AI: 10555050017857001 

MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de 

Publicação: 04/12/2019)” No que tange ao excesso do valor executado, 

constata-se a ausência das provas, não sendo aportada nenhuma planilha 

de cálculos e/ou comprovação da citação na execução principal, ao passo 

que tal matéria poderia ser ventilada em Embargos à Execução e não em 

ação autônoma de nulidade, somado ao fato de que o autor deveria ter 

justificado o alegado com mais veemência. Calha mencionar que fora 

oportunizada a especificação das provas, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, momento em que a parte autora pugnou pela 

dilação probatória. Isto posto, não encontrando-se arrimo para reconhecer 

o pretenso direito suscitado pela parte requerente, já que as provas 

trazidas aos autos pela parte autora em nada contribuem para o deslinde 

da ação, motivo pelo qual, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por APARICIO DO AMARANTE e EXTINGO a ação com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, DETERMINO a remessa de cópias aos 

autos de n. 8010099-29.2012.8.11.0085 – PJe e REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-66.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000311-66.2019.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que a 

demanda não carece de dilação probatória, vez que as provas acostadas 

nos autos são suficientes para o julgamento do feito, dessa forma, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Não havendo questões preliminares a serem resolvidas, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora que possui uma propriedade rural, “Sítio 

Nossa Senhora Aparecida”, localizado na Linha Bom Fim, neste Município 

de Terra Nova do Norte, aduz que houve a solicitação para a instalação da 

rede elétrica em sua propriedade, devidamente atendida em 29/08/2018, 

conforme documento de ID. 19869903, constando no referido documento a 

conclusão da obra e disponibilização de energia elétrica em 31/12/2018, 

ao passo que até o presente momento não foi concluída a referida 

instalação, causando prejuízo de grande monta em seu desfavor. Desta 

forma, requer que a requerida seja compelida a efetuar a distribuição de 

energia elétrica para o seu imóvel, bem como a condenação por danos 

morais suportados. A requerida por sua vez alega que o atraso na 

prestação de serviço se deu por motivos alheios a sua vontade, uma vez 
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que não consta na propriedade a extensão da rede elétrica para atender o 

requerente, bem como não foram constatados as instalações elétricas e o 

padrão de entrada da Unidade Consumidora, o que não restou 

comprovado, tendo em vista o aporte de imagens produzidas de forma 

unilateral. Tendo em vista que a requerida não se desincumbiu do seu 

ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC, o pedido de obrigação de 

fazer do requerente merece acolhimento. Necessário se faz o 

cumprimento da implantação e instalação do Programa de Universalização 

- Luz para Todos, concluindo assim, a imediata ligação da energia elétrica 

na propriedade do requerente, conforme carta fornecida no ID. 19869903, 

sob o n. 042.1804386/2018-DCMD-ENERGISA. Igualmente, a conduta da ré 

em não zelar pela regular aplicação dos recursos e a implantação do 

programa de universalização “luz para todos”, configura ato ilícito, que 

enseja o dever de indenizar. Nesse sentido, quanto ao dano moral, é 

evidente que o mesmo restou configurado na hipótese em exame, pois não 

há dúvida em gerar ofensa à honra objetiva do requerente pelo fato da 

não instalação de energia elétrica em sua propriedade. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL LUZ PARA TODOS – AUSÊNCIA DE 

IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

RURAL DO AUTOR DEVIDAMENTE INSCRITO NO PROGRAMA – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ELETROBRÁS E 

ELETRONORTE REJEITADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÍNIMA PARA 

EXCLUSÃO DO AUTOR DO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 

MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA ELETROBRÁS 

DESPROVIDO – RECURSO DA ELETRONORTE PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Segundo o art. 5º da Lei nº 9.469/97, para fins de deslocamento de 

competência em caso de interesse da União na lide, é imprescindível que a 

própria União tenha manifestado o alegado interesse e formulado pedido 

de intervenção no feito, sendo, pois, descabida a remessa dos autos à 

Justiça Federal por mera suposição de existência de interesse jurídico da 

União na hipótese. 2. O Decreto-lei nº 4.873/2003, que instituiu o Programa 

“Luz Para Todos” e regula a matéria, dispõe que, excepcionalmente, 

compete à Eletrobrás às empresas que compõem o Sistema Eletrobrás 

“exercer as funções dos Agentes Executores (...) de forma a contribuir, 

plena ou parcialmente, na execução da universalização do acesso à 

energia elétrica”, não sendo possível, pois, a extinção do feito sem 

resolução do mérito por ilegitimidade passiva das rés. 3. Constatada a 

existência de registro do autor no Programa de Eletrificação Rural, a 

negativa genérica injustificada da implantação da energia elétrica em sua 

propriedade rural caracteriza ato ilícito capaz de gerar dano moral 

indenizável. (TJMT - Ap 171500/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, 

Publicado no DJE 18/10/2016)” O estabelecimento desse quantum 

compensatório deve atender esse binômio, visando ainda a capacidade 

econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do autor do dano, 

a fim de atingir uma compensação adequada ao caso concreto. Todas 

essas premissas deverão ser analisadas pelo Juízo que levará em 

consideração os critérios de razoabilidade, observando as condições 

objetivas expressa nos autos, quanto ao modo e extensão do dano, 

condições pessoais de vida da vítima, tanto econômica quanto social, a fim 

de limitar a compensação. Observando o princípio da razoabilidade e 

primando pela efetividade da indenização, arbitro o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante 

na exordial, a fim de: a) DETERMINAR a requerida a proceder a instalação 

de energia elétrica na propriedade rural do Requerente (Sítio Nossa 

Senhora Aparecida – Linha Bom Fim) ; b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta sentença (súmula nº 362 do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da 

citação; c) RESOLVER o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000311-66.2019.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que a 

demanda não carece de dilação probatória, vez que as provas acostadas 

nos autos são suficientes para o julgamento do feito, dessa forma, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Não havendo questões preliminares a serem resolvidas, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora que possui uma propriedade rural, “Sítio 

Nossa Senhora Aparecida”, localizado na Linha Bom Fim, neste Município 

de Terra Nova do Norte, aduz que houve a solicitação para a instalação da 

rede elétrica em sua propriedade, devidamente atendida em 29/08/2018, 

conforme documento de ID. 19869903, constando no referido documento a 

conclusão da obra e disponibilização de energia elétrica em 31/12/2018, 

ao passo que até o presente momento não foi concluída a referida 

instalação, causando prejuízo de grande monta em seu desfavor. Desta 

forma, requer que a requerida seja compelida a efetuar a distribuição de 

energia elétrica para o seu imóvel, bem como a condenação por danos 

morais suportados. A requerida por sua vez alega que o atraso na 

prestação de serviço se deu por motivos alheios a sua vontade, uma vez 

que não consta na propriedade a extensão da rede elétrica para atender o 

requerente, bem como não foram constatados as instalações elétricas e o 

padrão de entrada da Unidade Consumidora, o que não restou 

comprovado, tendo em vista o aporte de imagens produzidas de forma 

unilateral. Tendo em vista que a requerida não se desincumbiu do seu 

ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC, o pedido de obrigação de 

fazer do requerente merece acolhimento. Necessário se faz o 

cumprimento da implantação e instalação do Programa de Universalização 

- Luz para Todos, concluindo assim, a imediata ligação da energia elétrica 

na propriedade do requerente, conforme carta fornecida no ID. 19869903, 

sob o n. 042.1804386/2018-DCMD-ENERGISA. Igualmente, a conduta da ré 

em não zelar pela regular aplicação dos recursos e a implantação do 

programa de universalização “luz para todos”, configura ato ilícito, que 

enseja o dever de indenizar. Nesse sentido, quanto ao dano moral, é 

evidente que o mesmo restou configurado na hipótese em exame, pois não 

há dúvida em gerar ofensa à honra objetiva do requerente pelo fato da 

não instalação de energia elétrica em sua propriedade. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL LUZ PARA TODOS – AUSÊNCIA DE 

IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

RURAL DO AUTOR DEVIDAMENTE INSCRITO NO PROGRAMA – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ELETROBRÁS E 

ELETRONORTE REJEITADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÍNIMA PARA 

EXCLUSÃO DO AUTOR DO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 

MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA ELETROBRÁS 

DESPROVIDO – RECURSO DA ELETRONORTE PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Segundo o art. 5º da Lei nº 9.469/97, para fins de deslocamento de 

competência em caso de interesse da União na lide, é imprescindível que a 

própria União tenha manifestado o alegado interesse e formulado pedido 

de intervenção no feito, sendo, pois, descabida a remessa dos autos à 

Justiça Federal por mera suposição de existência de interesse jurídico da 

União na hipótese. 2. O Decreto-lei nº 4.873/2003, que instituiu o Programa 

“Luz Para Todos” e regula a matéria, dispõe que, excepcionalmente, 
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compete à Eletrobrás às empresas que compõem o Sistema Eletrobrás 

“exercer as funções dos Agentes Executores (...) de forma a contribuir, 

plena ou parcialmente, na execução da universalização do acesso à 

energia elétrica”, não sendo possível, pois, a extinção do feito sem 

resolução do mérito por ilegitimidade passiva das rés. 3. Constatada a 

existência de registro do autor no Programa de Eletrificação Rural, a 

negativa genérica injustificada da implantação da energia elétrica em sua 

propriedade rural caracteriza ato ilícito capaz de gerar dano moral 

indenizável. (TJMT - Ap 171500/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, 

Publicado no DJE 18/10/2016)” O estabelecimento desse quantum 

compensatório deve atender esse binômio, visando ainda a capacidade 

econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do autor do dano, 

a fim de atingir uma compensação adequada ao caso concreto. Todas 

essas premissas deverão ser analisadas pelo Juízo que levará em 

consideração os critérios de razoabilidade, observando as condições 

objetivas expressa nos autos, quanto ao modo e extensão do dano, 

condições pessoais de vida da vítima, tanto econômica quanto social, a fim 

de limitar a compensação. Observando o princípio da razoabilidade e 

primando pela efetividade da indenização, arbitro o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante 

na exordial, a fim de: a) DETERMINAR a requerida a proceder a instalação 

de energia elétrica na propriedade rural do Requerente (Sítio Nossa 

Senhora Aparecida – Linha Bom Fim) ; b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta sentença (súmula nº 362 do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da 

citação; c) RESOLVER o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010108-20.2014.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. As partes estão bem 

representadas, bem como o feito encontra-se suficientemente instruído, 

não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem expurgadas, 

assim, passo a julgar o mérito da presente actio. Sem maiores delongas, 

como é de conhecimento as ações de cunho indenizatório para o 

ressarcimento do dano sofrido não basta somente a ilação sobre o ato 

causador, cabe a parte autora demonstrar minuciosamente o ato ilícito do 

agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo causal entre a ação do agente 

e o prejuízo sofrido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

ponto, a responsabilidade civil extracontratual foi construída sobre: 

conduta, dano e nexo causal. O Código Civil consagra a base dessa 

responsabilidade civil em dois artigos: “Art. 186 – Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 

927 – Aquele que, por ato ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” Sendo assim, para que haja a condenação da 

parte requerida é necessário que estejam presentes esses três elementos 

da responsabilidade civil extracontratual. A ausência de algum tem como 

consequência a improcedência dos pedidos. Estabelece o Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB – (Lei n. 9.503/97), normas de circulação dos 

veículos automotores, o Boletim de Ocorrência acostado aos autos, 

embora não comprove a velocidade dos veículos, ressalta a 

responsabilidade da parte requerida. Vejamos. “Boletim de Ocorrência (ID. 

5686711): (...) ao chegar verificou que o V-1 estava as margens da 

rodovia, V-3 caído logo atrás aproximadamente 50 (cinquenta) passos, 

aparentando alta velocidade, leva a crer que o V-1 estava 

aproximadamente 150 KM/H (...)” Ressalto que o requerido não trouxe aos 

autos elementos mínimos para eximir a sua culpa no acidente 

automobilístico narrado nos autos, ao passo que a ilação de que as 

motocicletas se encontravam no meio da pista de não restaram 

comprovadas, tendo em vista que as imagens aportadas aos autos 

demonstraram a frenagem do veículo do requerido na lateral da pista de 

rolamento. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICO. DANO IN RE IPSA. AUTOR 

QUE SOFREU FRATURAS NO JOELHO E NO FÊMUR SENDO SUBMETIDO A 

LONGO TRATAMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO E FISIOTERÁPICO. 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. COBERTURA DOS DANOS 

ESTÉTICOS PELA APÓLICE. SOMENTE QUANDO PRESENTE CLÁUSULA 

EXPRESSA DE EXCLUSÃO, OS DANOS ESTÉTICOS NÃO SE MOSTRAM 

PASSÍVEIS DE COBERTURA PELO CONTRATO DE SEGURO. CASO DOS 

AUTOS EM QUE AUSENTE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA OS DANOS 

ESTÉTICOS O QUE IMPÕE O DEVER DE PAGAMENTO, PELA 

SEGURADORA, DE REFERIDA CONDENAÇÃO ATÉ O LIMITE 

CONTRATADO PARA A RUBRICA DANOS CORPORAIS . PRECEDENTES. 

DECISÃO REFORMADA. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Apelação Cível Nº 70079090528, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

10/10/2018).” “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AUTOR 

QUE SOFREU LESÕES CORPORAIS LEVES. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE 

FÍSICA QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA EM SEDE DE SENTENÇA. ÔNUS DA 

PROVA ACERCA DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

ESSENCIAIS À CONCESSÃO DA BENESSE QUE INCUMBE AO 

IMPUGNANTE. PRECEDENTES. CASO DOS AUTOS EM QUE AUSENTES 

ELEMENTOS HÁBEIS À REVOGAÇÃO PRETENDIDA. BENEFÍCIO MANTIDO. 

UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível 

Nº 70079054888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 10/10/2018).” Portanto, 

não há dúvidas de que o requerido foi imprudente ao conduzir seu veículo, 

uma vez que a sua conduta deu causa aos danos suportados pela autora, 

evidenciando-se o nexo causal. Cumpra-se analisar, portanto, os pedidos 

da parte autora, no que concerne ao dano moral e material. No tocante ao 

dano moral verifica-se que razão assiste à parte autora, tendo em vista 

que o requerido em que pese ter sido o causador do acidente, não prestou 

quaisquer assistências ao autor, deixando-a desamparada sem o meio 

cotidiano de se locomover. No que tange ao dano moral ante o acidente 

narrado na exordial, verifica-se ser procedente tão somente os valores 

referentes à motocicleta do autor, conforme tabela de ID. 5686717, tendo 

em vista que fora totalmente destruída no acidente automobilístico. 

Ademais, tem-se que o pedido de restituição dos impostos da referida 

motocicleta e ao pagamento de valores proporcionais ao aluguel da 

motocicleta não encontra-se guarida, uma vez que não se pode deferir a 

reparação se estes não estiverem devidamente comprovados nos autos. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS 

CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. Ausente 

demonstração do prejuízo experimentado no período em que o veículo 

ficou parado para conserto, impossível é o reconhecimento da 

indenização por lucros cessantes. Ônus que competia ao autor, nos 

termos do artigo 333 , I , CPC /73. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70064389638, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 19/10/2016). 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70064389638 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

25/10/2016.” Com o intuito de corroborar com tais assertivas, é o 

entendimento jurisprudencial: “(…) 3. O ônus da prova do pagamento cabe 

ao devedor, por se tratar de um dos fatos extintivos da obrigação. (…)” 

(TJDFT, Processo n.º 2013.07.1.025254-8, 5.ª Turma Cível, Rel.: Des. 

Sebastião Coelho, julgado em 17/12/2014). “(…) O ônus da prova do 
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pagamento é do devedor (…)” (TJRS, Apelação Cível n.º 70063014161, 

18.ª Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, julgado em 

16/04/2015). “(…) Ao devedor cabe o ônus da prova do pagamento 

alegado (art. 333, I do CPC). (…)” (TJRS, Apelação Cível n.º 70022251870, 

21.ª Câmara Cível, Relator: Des. Marco Aurélio Heinz, julgado em 

05/03/2008). No que tange ao quantum do valor a ser compensado quando 

do reconhecimento do dano moral, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juízo, 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. Observando o princípio 

da razoabilidade e primando pela efetividade da indenização, arbitro o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por GILMAR BISPO DOS 

SANTOS em desfavor de LEONAR FRANCIO para: a) CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.353,00 (três mil, trezentos e 

cinquenta e três reais), a título de indenização por danos materiais. Sobre 

esse valor, deverá incidir correção monetária a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ), aplicando-se o índice INPC, bem como juros 

de mora, a partir do evento danoso (18/04/2014), no percentual de 1% ao 

mês (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). b) CONDENAR o requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 

161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (18/04/2014). Via de consequência, DESACOLHO o pedido 

contraposto formulado pelo promovido no ID. 5686871. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010108-20.2014.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. As partes estão bem 

representadas, bem como o feito encontra-se suficientemente instruído, 

não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem expurgadas, 

assim, passo a julgar o mérito da presente actio. Sem maiores delongas, 

como é de conhecimento as ações de cunho indenizatório para o 

ressarcimento do dano sofrido não basta somente a ilação sobre o ato 

causador, cabe a parte autora demonstrar minuciosamente o ato ilícito do 

agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo causal entre a ação do agente 

e o prejuízo sofrido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

ponto, a responsabilidade civil extracontratual foi construída sobre: 

conduta, dano e nexo causal. O Código Civil consagra a base dessa 

responsabilidade civil em dois artigos: “Art. 186 – Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 

927 – Aquele que, por ato ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” Sendo assim, para que haja a condenação da 

parte requerida é necessário que estejam presentes esses três elementos 

da responsabilidade civil extracontratual. A ausência de algum tem como 

consequência a improcedência dos pedidos. Estabelece o Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB – (Lei n. 9.503/97), normas de circulação dos 

veículos automotores, o Boletim de Ocorrência acostado aos autos, 

embora não comprove a velocidade dos veículos, ressalta a 

responsabilidade da parte requerida. Vejamos. “Boletim de Ocorrência (ID. 

5686711): (...) ao chegar verificou que o V-1 estava as margens da 

rodovia, V-3 caído logo atrás aproximadamente 50 (cinquenta) passos, 

aparentando alta velocidade, leva a crer que o V-1 estava 

aproximadamente 150 KM/H (...)” Ressalto que o requerido não trouxe aos 

autos elementos mínimos para eximir a sua culpa no acidente 

automobilístico narrado nos autos, ao passo que a ilação de que as 

motocicletas se encontravam no meio da pista de não restaram 

comprovadas, tendo em vista que as imagens aportadas aos autos 

demonstraram a frenagem do veículo do requerido na lateral da pista de 

rolamento. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICO. DANO IN RE IPSA. AUTOR 

QUE SOFREU FRATURAS NO JOELHO E NO FÊMUR SENDO SUBMETIDO A 

LONGO TRATAMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO E FISIOTERÁPICO. 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. COBERTURA DOS DANOS 

ESTÉTICOS PELA APÓLICE. SOMENTE QUANDO PRESENTE CLÁUSULA 

EXPRESSA DE EXCLUSÃO, OS DANOS ESTÉTICOS NÃO SE MOSTRAM 

PASSÍVEIS DE COBERTURA PELO CONTRATO DE SEGURO. CASO DOS 

AUTOS EM QUE AUSENTE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA OS DANOS 

ESTÉTICOS O QUE IMPÕE O DEVER DE PAGAMENTO, PELA 

SEGURADORA, DE REFERIDA CONDENAÇÃO ATÉ O LIMITE 

CONTRATADO PARA A RUBRICA DANOS CORPORAIS . PRECEDENTES. 

DECISÃO REFORMADA. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Apelação Cível Nº 70079090528, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

10/10/2018).” “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AUTOR 

QUE SOFREU LESÕES CORPORAIS LEVES. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE 

FÍSICA QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA EM SEDE DE SENTENÇA. ÔNUS DA 

PROVA ACERCA DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

ESSENCIAIS À CONCESSÃO DA BENESSE QUE INCUMBE AO 

IMPUGNANTE. PRECEDENTES. CASO DOS AUTOS EM QUE AUSENTES 

ELEMENTOS HÁBEIS À REVOGAÇÃO PRETENDIDA. BENEFÍCIO MANTIDO. 

UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível 

Nº 70079054888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 10/10/2018).” Portanto, 

não há dúvidas de que o requerido foi imprudente ao conduzir seu veículo, 

uma vez que a sua conduta deu causa aos danos suportados pela autora, 

evidenciando-se o nexo causal. Cumpra-se analisar, portanto, os pedidos 

da parte autora, no que concerne ao dano moral e material. No tocante ao 

dano moral verifica-se que razão assiste à parte autora, tendo em vista 

que o requerido em que pese ter sido o causador do acidente, não prestou 

quaisquer assistências ao autor, deixando-a desamparada sem o meio 

cotidiano de se locomover. No que tange ao dano moral ante o acidente 

narrado na exordial, verifica-se ser procedente tão somente os valores 

referentes à motocicleta do autor, conforme tabela de ID. 5686717, tendo 

em vista que fora totalmente destruída no acidente automobilístico. 

Ademais, tem-se que o pedido de restituição dos impostos da referida 

motocicleta e ao pagamento de valores proporcionais ao aluguel da 

motocicleta não encontra-se guarida, uma vez que não se pode deferir a 

reparação se estes não estiverem devidamente comprovados nos autos. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS 

CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. Ausente 

demonstração do prejuízo experimentado no período em que o veículo 

ficou parado para conserto, impossível é o reconhecimento da 

indenização por lucros cessantes. Ônus que competia ao autor, nos 

termos do artigo 333 , I , CPC /73. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70064389638, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 19/10/2016). 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70064389638 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

25/10/2016.” Com o intuito de corroborar com tais assertivas, é o 

entendimento jurisprudencial: “(…) 3. O ônus da prova do pagamento cabe 

ao devedor, por se tratar de um dos fatos extintivos da obrigação. (…)” 

(TJDFT, Processo n.º 2013.07.1.025254-8, 5.ª Turma Cível, Rel.: Des. 
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Sebastião Coelho, julgado em 17/12/2014). “(…) O ônus da prova do 

pagamento é do devedor (…)” (TJRS, Apelação Cível n.º 70063014161, 

18.ª Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, julgado em 

16/04/2015). “(…) Ao devedor cabe o ônus da prova do pagamento 

alegado (art. 333, I do CPC). (…)” (TJRS, Apelação Cível n.º 70022251870, 

21.ª Câmara Cível, Relator: Des. Marco Aurélio Heinz, julgado em 

05/03/2008). No que tange ao quantum do valor a ser compensado quando 

do reconhecimento do dano moral, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juízo, 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. Observando o princípio 

da razoabilidade e primando pela efetividade da indenização, arbitro o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por GILMAR BISPO DOS 

SANTOS em desfavor de LEONAR FRANCIO para: a) CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.353,00 (três mil, trezentos e 

cinquenta e três reais), a título de indenização por danos materiais. Sobre 

esse valor, deverá incidir correção monetária a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ), aplicando-se o índice INPC, bem como juros 

de mora, a partir do evento danoso (18/04/2014), no percentual de 1% ao 

mês (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). b) CONDENAR o requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 

161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (18/04/2014). Via de consequência, DESACOLHO o pedido 

contraposto formulado pelo promovido no ID. 5686871. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-46.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS TELES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BARATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000194-46.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória. As 

partes estão bem representadas, bem como o feito encontra-se 

suficientemente instruído, não havendo preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem expurgadas, assim, passo a julgar o mérito da presente 

actio. Sem maiores delongas, como é de conhecimento as ações de cunho 

indenizatório para o ressarcimento do dano sofrido não basta somente a 

ilação sobre o ato causador, cabe a parte autora demonstrar 

minuciosamente o ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo 

causal entre a ação do agente e o prejuízo sofrido. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. No ponto, a responsabilidade civil 

extracontratual foi construída sobre: conduta, dano e nexo causal. O 

Código Civil consagra a base dessa responsabilidade civil em dois artigos: 

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927 – Aquele que, por ato 

ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Sendo assim, para que haja a condenação da parte requerida é 

necessário que estejam presentes esses três elementos da 

responsabilidade civil extracontratual. A ausência de algum tem como 

consequência a improcedência dos pedidos. Estabelece o Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB – (Lei n. 9.503/97), normas de circulação dos 

veículos automotores, o Boletim de Ocorrência acostado aos autos 

ressalta as duas versões das partes, não mencionando de forma 

pormenorizada a dinâmica do acidente e, via de consequência, não 

atribuindo a qualquer das partes a responsabilidade do acidente narrado 

nos autos. As provas trazidas e produzidas nos autos não são absolutas 

em corroborar a tese lançada na petição inicial. O autor se limita a acostar 

orçamentos dos danos supostamente sofridos em seu veículo e o Boletim 

de Ocorrência, cuja confecção é de forma unilateral, não servindo, 

portanto, de prova plena. No mesmo norte, a parte requerida aportou aos 

autos fotografias que demonstram que o autor realizava ultrapassagem 

em local proibido, tendo em vista que se encontravam próximo a uma 

curva (ID. 12353931). Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RITO SUMÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS ENTRE 

PARTICULARES EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA OCORRÊNCIA DO FATO LESIVO, BEM 

COMO DO NEXO DE CAUSALIDADE. TERMO CIRCUNSTANCIADO 

JUNTADO AOS AUTOS QUE É A ÚNICA VERSÃO DA DINÂMICA DO 

SUPOSTO ACIDENTE, QUE, POR SER UNILATERAL E DESACOMPANHADA 

DE QUALQUER OUTRA PROVA QUE A CORROBORE, SE MOSTRA 

IMPRESTÁVEL A ELUCIDAR A CONTROVÉRSIA. JUNTADAS APENAS 

FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO DOS RÉUS E NÃO AS DO AUTOR COM AS 

SUPOSTAS AVARIAS, NÃO HAVENDO COMO SE AFERIR SE AS MESMAS 

DECORRERAM DO ABALROAMENTO. NÃO PRODUZIDA PROVA 

TESTEMUNHAL E PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 333, I DO 

CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. OS PRINCÍPIOS FACILITADORES DA 

DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO NÃO O EXONERAM DO ÔNUS DE 

FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO. 

SUMULA 330 DO ETJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORADOS OS 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, OBSERVADA A GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. (TJ-RJ - APL: 00073923720158190203, 

Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data 

de Julgamento: 21/11/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).” Observando os 

fatos sob essa ótica, nada sendo comprovado mormente a respeito da 

responsabilidade civil do requerido, indevida a formação de Juízo de 

convicção apto a amparar a pretensão condenatória deduzida pela parte 

autora, já que a mesma não trouxe aos autos nenhuma prova que 

pudesse comprovar o alegado, consignando que as partes tiveram a 

ampla possibilidade de produção de provas. No que tange ao 

reconhecimento da má-fé do autor postulado pelo requerido, verifica-se 

não restar configurado o abuso do direito de demandar, com o objetivo de 

se valer do Poder Judiciário para conseguir objetivo ilegal e/ou para obter 

vantagem indevida em detrimento da requerida, conforme prevê o artigo 80 

do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em má-fé 

anteriormente postulado. Ante o exposto, não encontrando arrimo para 

reconhecer o pretenso direito suscitado pela parte requerente, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 277 de 287



art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória. As 

partes estão bem representadas, bem como o feito encontra-se 

suficientemente instruído, não havendo preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem expurgadas, assim, passo a julgar o mérito da presente 

actio. Sem maiores delongas, como é de conhecimento as ações de cunho 

indenizatório para o ressarcimento do dano sofrido não basta somente a 

ilação sobre o ato causador, cabe a parte autora demonstrar 

minuciosamente o ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo 

causal entre a ação do agente e o prejuízo sofrido. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. No ponto, a responsabilidade civil 

extracontratual foi construída sobre: conduta, dano e nexo causal. O 

Código Civil consagra a base dessa responsabilidade civil em dois artigos: 

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927 – Aquele que, por ato 

ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Sendo assim, para que haja a condenação da parte requerida é 

necessário que estejam presentes esses três elementos da 

responsabilidade civil extracontratual. A ausência de algum tem como 

consequência a improcedência dos pedidos. Estabelece o Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB – (Lei n. 9.503/97), normas de circulação dos 

veículos automotores, o Boletim de Ocorrência acostado aos autos 

ressalta as duas versões das partes, não mencionando de forma 

pormenorizada a dinâmica do acidente e, via de consequência, não 

atribuindo a qualquer das partes a responsabilidade do acidente narrado 

nos autos. As provas trazidas e produzidas nos autos não são absolutas 

em corroborar a tese lançada na petição inicial. O autor se limita a acostar 

orçamentos dos danos supostamente sofridos em seu veículo e o Boletim 

de Ocorrência, cuja confecção é de forma unilateral, não servindo, 

portanto, de prova plena. No mesmo norte, a parte requerida aportou aos 

autos fotografias que demonstram que o autor realizava ultrapassagem 

em local proibido, tendo em vista que se encontravam próximo a uma 

curva (ID. 12353931). Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RITO SUMÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS ENTRE 

PARTICULARES EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA OCORRÊNCIA DO FATO LESIVO, BEM 

COMO DO NEXO DE CAUSALIDADE. TERMO CIRCUNSTANCIADO 

JUNTADO AOS AUTOS QUE É A ÚNICA VERSÃO DA DINÂMICA DO 

SUPOSTO ACIDENTE, QUE, POR SER UNILATERAL E DESACOMPANHADA 

DE QUALQUER OUTRA PROVA QUE A CORROBORE, SE MOSTRA 

IMPRESTÁVEL A ELUCIDAR A CONTROVÉRSIA. JUNTADAS APENAS 

FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO DOS RÉUS E NÃO AS DO AUTOR COM AS 

SUPOSTAS AVARIAS, NÃO HAVENDO COMO SE AFERIR SE AS MESMAS 

DECORRERAM DO ABALROAMENTO. NÃO PRODUZIDA PROVA 

TESTEMUNHAL E PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 333, I DO 

CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. OS PRINCÍPIOS FACILITADORES DA 

DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO NÃO O EXONERAM DO ÔNUS DE 

FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO. 

SUMULA 330 DO ETJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORADOS OS 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, OBSERVADA A GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. (TJ-RJ - APL: 00073923720158190203, 

Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data 

de Julgamento: 21/11/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).” Observando os 

fatos sob essa ótica, nada sendo comprovado mormente a respeito da 

responsabilidade civil do requerido, indevida a formação de Juízo de 

convicção apto a amparar a pretensão condenatória deduzida pela parte 

autora, já que a mesma não trouxe aos autos nenhuma prova que 

pudesse comprovar o alegado, consignando que as partes tiveram a 

ampla possibilidade de produção de provas. No que tange ao 

reconhecimento da má-fé do autor postulado pelo requerido, verifica-se 

não restar configurado o abuso do direito de demandar, com o objetivo de 

se valer do Poder Judiciário para conseguir objetivo ilegal e/ou para obter 

vantagem indevida em detrimento da requerida, conforme prevê o artigo 80 

do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em má-fé 

anteriormente postulado. Ante o exposto, não encontrando arrimo para 

reconhecer o pretenso direito suscitado pela parte requerente, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-67.2018.8.11.0085
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CLAUDINEI MARCIANO KUFFEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000061-67.2018.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por CLAUDINEI MARCIANO KUFFEL 

em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A – TELEXFREE, objetivando a 

liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC nos autos da Ação Civil Pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz o requerente, em síntese, que comprou 

07 (sete) cotas no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos) cada, 

perfazendo um total de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos 

reais). O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Considerando que o 

requerido não contestou a ação, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. A respeito da liquidação de 

sentença, FREDIE DIDIER (Curso de Direito Processual Civil: execução; 

2019) leciona: “A depender da providência que precise ser adotada para a 

complementação da decisão judicial, é possível visualizar duas espécies 

de liquidação (CPC, art. 509): a) liquidação por arbitramento e b) a 

liquidação pelo procedimento comum.“ Na hipótese dos autos, verifico que 

se trata de liquidação pelo procedimento comum, que no artigo 511 do 

Código de Processo Civil dispõe: “o juiz determinará a intimação do 

requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto 

no Livro I da Parte Especial deste Código”. Consigno que fora oportunizado 

o direito de defesa à parte requerida, somado ao fato de que poderia o 

requerido apresentar os documentos relativos às contas vinculadas ao 

requerente, consistente em relatório financeiro/contábil, além de eventual 

crédito existente, no entanto, manteve-se inerte. Dessa forma, verifico 

que, de fato, razão assiste à parte requerente, visto que comprovou o seu 

vínculo com a requerida através dos documentos aportados na exordial. 

Assim, tendo em vista que a liquidação dependia dos documentos que se 

encontram em poder do requerido para apuração do valor devido, deve-se 

aplicar o que dispõe o artigo 400, I, do CPC, in verbis: “Art. 400. Ao decidir 

o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não 

efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; 

(...)” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e DECLARO líquida a 

execução em favor da parte requerente no valor de R$ 22.400,00 (vinte e 

dois mil e quatrocentos reais), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês na data 

do efetivo pagamento, na forma da Lei. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, não 

havendo requerimentos, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas 

e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-15.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DALAZEN (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR VERARDO (REQUERIDO)

NELSON ANTONIO FERREIRA SIMAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000058-15.2018.8.11.0085. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação 

probatória. Analisando os autos, verifico que há questões preliminares 

lançadas pelas partes requeridas, de modo que passo a apreciá-las. No 

que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, tem-se que deve ser 

rejeitada. Isso porque, segundo a teoria da asserção, as condições da 

ação são aferidas a partir das afirmações formuladas na petição inicial, 

independentemente de qualquer incursão probatória ou de análise mais 

profunda. Não há falar em inépcia da inicial, uma vez que dos fatos 

narrados decorrem logicamente a conclusão, sendo que o pedido é 

juridicamente possível, bem como veio instruído com documentos 

comprobatórios, não tendo o requerido encontrado qualquer dificuldade 

para a apresentação de sua defesa. Devidamente afastadas as 

preliminares aventadas pela parte requerida, passo ao julgamento do 

mérito da presente demanda. Cumpra-se mencionar que no sistema dos 

Juizados Especiais o Juízo não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem. Pretende-se com a 

presente ação o recebimento de valores representado pelo cheque 

juntado no ID. 12567750, que foi devolvido pelo motivo 20 e 21, sob o valor 

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Tem-se após a leitura dos 

autos que a parte autora é o credor do valor contido na cártula de cheque 

emitida pela reclamada que não foi compensada no dia do vencimento, 

tendo como motivo das devoluções a alínea 20 e 21, isto é, “cheque 

sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de 

cheque em branco”. Em que pese as alegações da parte reclamada 

relatando o extravio da cártula aportada aos autos tal não merece 

respaldo, tendo em vista que o preenchimento do cheque apresentado 

pela parte autora fora em data anterior da comunicação do referido 

extravio na Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Quanto ao mérito, cabe 

ainda ressaltar que a presente ação de locupletamento ilícito, disciplinada 

pelo art. 61 da Lei de Cheques, é de natureza cambial, aplicando todos os 

princípios inerentes a esse ramo da ciência jurídica aos títulos cobrados 

por essa via, sendo desnecessária para tal desiderato a indicação e a 

demonstração da causa subjacente para a cobrança do título. Frise-se 

que o mencionado art. 61 da Lei n° 7.357/85 afirma textualmente que “A 

ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se 

locupletaram injustamente com o não pagamento do cheque, prescreve em 

02 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição 

prevista no artigo 59 e seu parágrafo desta Lei”. Com efeito, a ação de 

locupletamento ilícito tem o condão de evitar o enriquecimento sem causa 

do emitente do título, bastando a apresentação do cheque sem eficácia 

executiva para externar o direito do portador ao recebimento do valor 

descrito na cártula, bem como o inadimplemento da obrigação cambial, 

dispensada a exposição da causa debendi da obrigação. Desse modo, 

apresentada a cártula de crédito sem eficácia executiva e comprovado o 

inadimplemento da obrigação a procedência do pedido é medida que se 

impõe. Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, o valor 

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., tendo como termo inicial as datas 

das respectivas apresentações (artigo 52, caput e inciso II, da Lei n. 

7.357/1985). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. P.R.I.C. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000362-43.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000362-43.2020.8.11.0085. Vistos. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (CERTIDÃO DE HONORÁRIOS) movida por MARISA TEREZINHA 

VESZ contra o ESTADO DE MATO GROSSO buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional. Devidamente citada, a parte executada não 

impugnou o cálculo apresentado pela parte autora [ID. 31502983]. Os 

autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a 

parte executada não impugnou os valores apresentados pela parte autora, 

HOMOLOGO-OS, totalizando a importância de R$ 8.816,15 (oito mil, 

oitocentos e dezesseis reais e quinze centavos). DETERMINO que a 

Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe 

sobre o processamento e pagamento de requisição de pequeno valor – 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. DETERMINO 

que a parte exequente apresente em cartório as certidões originais, objeto 

da presente execução, conforme postulado pela executada no ID. 

31502983. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Terra Nova do Norte, 

data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-60.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDOLFO WANZKE (ESPÓLIO)

LUIZ ALBERTO WANZKE (REQUERIDO)

DIVA ANELDA WANZKE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERRO FRAILE OAB - MT26448/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000874-60.2019.8.11.0085. Vistos. Inicialmente, ao compulsar os autos, 

verificou-se que a parte promovida DIVA ANELDA WANZKE possui 

advogado constituído nos autos (ID. 28837663), ao passo que se fez 

presente na solenidade retrocitada, conforme termo de audiência de ID. 

28669795, sendo assim, a presença de procurador(a) com poderes 

específicos para transigir satisfaz a exigência da Lei n. 9.099/95, visto 

que propicia a conciliação, não justificando a decretação da revelia pela 

ausência da parte requerida na solenidade conciliatória. CERTIFIQUE-SE se 

houve a correta habilitação do patrono da parte promovida, conforme 

postulado no ID. 28837659. Não havendo, desde já, DEFIRO a sua 

habilitação e, via de consequência, PROCEDA-SE com a devolução do 

prazo para a apresentação da contestação de mérito. Havendo a correta 

habilitação, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para a apresentação da 

contestação e VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-60.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDOLFO WANZKE (ESPÓLIO)

LUIZ ALBERTO WANZKE (REQUERIDO)

DIVA ANELDA WANZKE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERRO FRAILE OAB - MT26448/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 279 de 287



CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000874-60.2019.8.11.0085. Vistos. Inicialmente, ao compulsar os autos, 

verificou-se que a parte promovida DIVA ANELDA WANZKE possui 

advogado constituído nos autos (ID. 28837663), ao passo que se fez 

presente na solenidade retrocitada, conforme termo de audiência de ID. 

28669795, sendo assim, a presença de procurador(a) com poderes 

específicos para transigir satisfaz a exigência da Lei n. 9.099/95, visto 

que propicia a conciliação, não justificando a decretação da revelia pela 

ausência da parte requerida na solenidade conciliatória. CERTIFIQUE-SE se 

houve a correta habilitação do patrono da parte promovida, conforme 

postulado no ID. 28837659. Não havendo, desde já, DEFIRO a sua 

habilitação e, via de consequência, PROCEDA-SE com a devolução do 

prazo para a apresentação da contestação de mérito. Havendo a correta 

habilitação, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para a apresentação da 

contestação e VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-81.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO RITTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ EVANDRO GABIATTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000127-81.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C DANOS MORAIS proposta por DEOCLECIO RITTER em 

desfavor de JOSÉ EVANDRO GABIATTI. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo 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. 

Em síntese, sustenta a parte reclamante que é credora da reclamada, em 

relação ao valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), deixando de 

aportar aos autos os documentos comprobatórios da alegação. As provas 

trazidas e produzidas nos autos não são absolutas em corroborar a tese 

lançada na petição inicial, ao passo que o autor se limitou a informar os 

valores contratuais na aquisição do veículo Ford/F250 XLT L, Placas 

AJL-0005, não aportando provas documentais para a procedência da 

ação. No que tange à condenação em danos morais, como é de cediço, as 

ações de cunho indenizatório para o ressarcimento do dano sofrido 

demandam a comprovação do ato ilícito do agente, do dano sofrido pela 

vítima e do nexo causal entre a ação do agente e o prejuízo sofrido. 

Compulsando detidamente os autos, apesar da parte autora alegar o 

constrangimento e humilhação pelo recolhimento do seu veículo pela 

Polícia Rodoviária Federal, no Município de Nova Santa Helena/MT, tal não 

configura ilícito praticado pelo requerido, tendo em vista que a 

caminhonete descrita nos autos fora recolhida tão somente pelo desuso e 

desmazelo do autor em relação a mesma, conforme observa-se no 

documento de ID. 9378740. Em contrapartida, resolvida a avença, deverá 

a autora adimplir os valores remanescentes por força da aquisição do 

veículo Ford/F250 XLT L, Placas AJL-0005, no importe total de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme documento aportado no ID. 

10149341, com o consequente acolhimento da reconvenção. No que tange 

ao reconhecimento da má-fé do autor postulado pelo requerido, verifica-se 

não restar configurado o abuso do direito de demandar, com o objetivo de 

se valer do Poder Judiciário para conseguir objetivo ilegal e/ou para obter 

vantagem indevida em detrimento da requerida, conforme prevê o artigo 80 

do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em má-fé 

anteriormente postulado. Ante o exposto, não encontrando arrimo para 

reconhecer o pretenso direito suscitado pela parte requerente, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, razão pela qual, CONDENO a parte 

autora ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-81.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO RITTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ EVANDRO GABIATTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000127-81.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C DANOS MORAIS proposta por DEOCLECIO RITTER em 

desfavor de JOSÉ EVANDRO GABIATTI. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo 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. 

Em síntese, sustenta a parte reclamante que é credora da reclamada, em 

relação ao valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), deixando de 

aportar aos autos os documentos comprobatórios da alegação. As provas 

trazidas e produzidas nos autos não são absolutas em corroborar a tese 

lançada na petição inicial, ao passo que o autor se limitou a informar os 

valores contratuais na aquisição do veículo Ford/F250 XLT L, Placas 

AJL-0005, não aportando provas documentais para a procedência da 

ação. No que tange à condenação em danos morais, como é de cediço, as 

ações de cunho indenizatório para o ressarcimento do dano sofrido 

demandam a comprovação do ato ilícito do agente, do dano sofrido pela 

vítima e do nexo causal entre a ação do agente e o prejuízo sofrido. 

Compulsando detidamente os autos, apesar da parte autora alegar o 

constrangimento e humilhação pelo recolhimento do seu veículo pela 

Polícia Rodoviária Federal, no Município de Nova Santa Helena/MT, tal não 

configura ilícito praticado pelo requerido, tendo em vista que a 

caminhonete descrita nos autos fora recolhida tão somente pelo desuso e 

desmazelo do autor em relação a mesma, conforme observa-se no 

documento de ID. 9378740. Em contrapartida, resolvida a avença, deverá 

a autora adimplir os valores remanescentes por força da aquisição do 

veículo Ford/F250 XLT L, Placas AJL-0005, no importe total de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme documento aportado no ID. 

10149341, com o consequente acolhimento da reconvenção. No que tange 

ao reconhecimento da má-fé do autor postulado pelo requerido, verifica-se 

não restar configurado o abuso do direito de demandar, com o objetivo de 

se valer do Poder Judiciário para conseguir objetivo ilegal e/ou para obter 

vantagem indevida em detrimento da requerida, conforme prevê o artigo 80 

do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em má-fé 

anteriormente postulado. Ante o exposto, não encontrando arrimo para 

reconhecer o pretenso direito suscitado pela parte requerente, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, razão pela qual, CONDENO a parte 
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autora ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-14.2013.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010046-14.2013.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-52.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT13329-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010080-52.2014.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-02.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENIL RODRIGUES DE CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

25.06.2020 às 16h00min, 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).

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-52.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA PANIZI SOUZA OAB - MT6124/O (ADVOGADO(A))

JULIANA NOGUEIRA FERREIRA OAB - MT13538/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, fica designada a audiência de conciliação do presente feito 

para o dia 18 de outubro de 2019, a partir das 14 horas, na sala de 

audiências da Conciliação deste Juízo. Certifico enfim que, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público na 

mencionada solenidade. Para constar, lavrei a presente. ANTONINHO 

MARMO DA S. JUNIOR Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-81.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DENEVAR MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Vista ao autor sobre contestação, prazo 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-53.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DENEVAR MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Vista ao autor sobre contestação, prazo 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000306-68.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DENEVAR MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Vista ao autor sobre contestação, prazo 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000339-58.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLORENCIO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Vista ao autor sobre contestação, prazo 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-51.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:
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DENEVAR MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Vista ao autor sobre contestação, prazo 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000889-53.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GERONIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para requerer o cumprimento da sentença em 10 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59165 Nr: 49762-09.2016.811.0077

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosileia Vargas Venturim Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Aparecido Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio Silva 

- OAB:5.111B

 Ante o exposto, acolho a preliminar de impugnação à assistência judiciária 

gratuita e INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA formulado pela parte autora.Outrossim, considerando que a 

requerente já comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária nos 

autos, determino o prosseguimento do feito no estado em que se encontra.

(...) Desse modo, entendo que o pedido preenche os requisitos elencados, 

bem como aqueles previstos no art. 397 do CPC, já que o autor demonstra 

seu interesse nos documentos, os motivos e finalidade do requerimento, 

bem como a impossibilidade de aferição pelas vias ordinárias, conforme 

certidões negativas do Cartório de Paz e Notas de Porto Espiridião/MT, às 

fls. 21/23 verso.Diante do exposto, diante do teor da certidão às fls. 21vº, 

determino a citação do 2º Serviço Notarial e Registral de Pontes e 

Lacerda/MT, para que apresente nos autos, no prazo de 15 dias, a cópia 

da Procuração lavrada em 29/04/2002, às fls. 113vº, livro 08, do Cartório 

de Paz e Notas de Porto Esperidião/MT, da qual decorreu o 

Substabelecimento de Procuração lavrado em 29/04/2002, às fls. 173, do 

livro 081, oriundo desta Serventia, devendo apresentar resposta no prazo 

mencionado nos termos do art. 401 do Código de Processo Civil.Não 

obstante, considerando que o teor do documento é comum às partes (art. 

399, III do CPC) determino ainda ao requerido que apresente nos autos a 

referida Procuração lavrada em 29/04/2002, às fls. 113vº, livro 08, do 

Cartório de Paz e Notas de Porto Esperidião/MT, da qual decorreu o 

Substabelecimento de Procuração lavrado em 29/04/2002, às fls. 173, do 

livro 081, do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Pontes e 

Lacerda/MT, ou então se manifeste no prazo de 05 dias, na forma do art. 

398 do CPC.Decorrido os prazos acima, com ou sem resposta, intime-se a 

parte autora para que se manifeste e, após, venham os autos conclusos 

para novas deliberações.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 1588-32.2017.811.0077

 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: Diogenes Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelina Candida de Freitas, Raudinei de 

Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA LOPES - 

OAB:77713

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação proposta por Diogenes Nunes da Silva em face de 

Laudelina Candida de Freitas e Raudinei de Freitas Silva para reconhecer 

a prorrogação do contrato de arrendamento rural pactuado entre as 

partes, por tempo não inferior a 3 (três) anos (art. 95, II, da Lei nº 

4.504/64), determinando-se a retomada de toda a área dos imóveis objeto 

do instrumento de contrato com cópia às fls. 22/23, mantendo-se todas as 

cláusulas do instrumento particular anterior, excetuando-se situação de 

apresentação de nova proposta pelo arrendatário, que então terá somente 

o direito à preferência de renovação do arrendamento, na forma do art. 

95, IV do Estatuto da Terra. Outrossim, em caso da desistência prevista na 

mesma norma supramencionada ou, em caso de inviabilidade de 

prorrogação do arrendamento rural, CONDENO a parte requerida a 

indenizar a parte autora pela benfeitora edificada na propriedade rural 

denominada Sítio São José, qual seja a casa de alvenaria construída às 

suas expensas, cuja avaliação fica ressalvada à eventual fase de 

liquidação de sentença. Ademais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contrapostos apresentados pela parte requerida. Diante disso, julgo 

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

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão 

da justiça gratuita que ora lhe defiro. P.R.I.C. Transitada em julgado e não 

havendo pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64516 Nr: 612-88.2018.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaci Profeta da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genuína Silva da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Nascimento 

Areco - OAB:24797-O/MT

 Diante do exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e 

inépcia da inicial.Por conseguinte, não havendo outras questões 

preliminares, passo à delimitação das questões controversas relevantes 

para a decisão do mérito, as quais residem na verdadeira posse sobre o 

imóvel urbano localizado na Rua Pouso Alegre, s.n., matrícula nº 15.068, 

bem como se as edificações lá construídas se deram através de esforço 

conjunto das partes enquanto na constância da união estável, conforme 

alegado pela parte autora.Por conseguinte e, tendo em vista que as partes 

postularam tão somente pela produção de prova testemunhal, declaro o 

feito saneado e determino a intimação das partes para apresentar rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 357, §4º do CPC, sob 

pena de preclusão.Após, conclusos para designação da 

audiência.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 574-81.2015.811.0077

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Sauberlich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Natiele Dias Sauberlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para exonerar o 

requerente da obrigação de prestar alimentos, conforme descrito na inicial 

e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo CivilCustas 

processuais e honorários advocatícios pela requerida, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita que ora lhe defiro.Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se.Considerando a singeleza do trabalho dos 

advogados dativos, arbitro em favor da Dra. Carina Cristina de França 

Soares, OAB/MT nº 17.659, e da Dra. Regiane da Silva Vieira, OAB/MT nº 

22.517, honorários advocatícios referentes a propositura da ação e 

apresentação de contestação, no montante de 02 (dois) URH, equivalente 

a R$ 1.940,24, para cada uma das causídicas, em proporcionalidade ao 

disposto no item 18 da Tabela XI da OAB/MT 2020. Expeça-se certidão de 

honorários para fins de cobrança, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61644 Nr: 830-53.2017.811.0077

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Dias dos Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santissima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conforme fundamentos acima lançados, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARCOS DIAS DOS SANTOS 

DE SOUZA na AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do Município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

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

NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita que lhe foi 

deferida.Arbitro honorários advocatícios em favor da advogada dativa 

Dra. Graciele Cristina Romero – OAB/MT 20.748-O, no montante 

proporcional de 03 (três) URH, equivalente a R$ 2.910,37, conforme 

Tabela da OAB/MT 2019, em razão da singeleza do serviço prestado. 

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente 

do trânsito em julgado da sentença.P.R.I. Com o trânsito em julgado e 

observado às formalidades legais, arquivem-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-168 LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM 

FIANÇA

Processo Número: 1000216-48.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000216-48.2020.8.11.0102. REQUERENTE: OSMAR 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA VISTOS. 

Considerando que a petição de id 31475430 e documentos foram juntados 

aos autos correspondentes (1000187-95.2020.811.0102), conforme 

certificado em id 31487651, ARQUIVEM-SE estes autos. Às providências. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112282 Nr: 1347-17.2016.811.0102

 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: CICERA FRANCISCA MARTINS MADRUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BESOLD - 

OAB:MT/17545-O

 Intimar os (as) Advogados (as)das Partes, para que no prazo de 15 

(quinze) dias se manifestem quanto a Certidão de Óbito juntada à ref. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117984 Nr: 2034-57.2017.811.0102

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDDS, GSN, GSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO CP

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-33.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CESAR PEGORARO (REQUERIDO)

ANGELICE SANTOS DE MAGALHÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

1000756-33.2019.8.11.0102. REQUERENTE: IVANILDA RIBEIRO GOMES 

REQUERIDO: VANDERLEI CESAR PEGORARO, ANGELICE SANTOS DE 

MAGALHÃES Vistos etc. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-18.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LARA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA BEATRIZ NICOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Vistos. Tendo em vista que a 

parte ré junta aos autos documento informando a impossibilidade da do 

comparecimento na audiência de conciliação, determino seja realizada 

nova audiência conforme pauta do conciliador. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-58.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000819-58.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: ALEX DE OLIVEIRA BRANDAO REQUERIDO: ODONTOPREV 

S.A. VISTOS. ALEX DE OLIVEIRA BRANDÃO ajuizou a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS, com pedido de tutela provisória de urgência, 

em face de ODONTOPREV S/A, ambos qualificados nos autos. Narra o 

autor, em breve síntese, que a requerida foi até seu trabalho certa vez, na 

empresa Nutribras, oferecendo um plano odontológico pelo valor de R$ 

290,70 (duzentos e noventa reais e setenta centavos), o qual aduz jamais 

ter firmado com a requerida. Alega, todavia, que tal valor vem sendo 

descontado de sua folha. Requer em sede de tutela de urgência que a 

requerida seja compelida a suspender a cobrança das parcelas do plano 

odontológico, que alega ser indevida. Juntou aos autos, além da 

procuração, documento pessoal, comprovante de residência, folheto de 

propaganda da requerida e holerites referentes ao meses de setembro e 

outubro de 2019. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, RECEBO a 

inicial por estar de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei. 

Outrossim, DEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita. Sabe-se que para a concessão de tutela provisória é necessário 

que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer 

o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito 

provavelmente será julgado procedente ao final da lide, conforme 

preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 300 

do Código de Processo Civil prevê: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do CPC, 

segundo o qual: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Pois bem. Sobre a 

concessão da tutela provisória, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de 

Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as 

Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, 

edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da 

tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela)”. Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

“Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique” (sem grifo no orginal). O Art. 300, do 

CPC, autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 

comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). Feitas tais considerações, extrai-se dos autos que vêm 

sendo descontados da folha de pagamento do autor valores a título de 

pagamento de plano odontológico, supostamente da requerida, conforme 

se afere dos holerites juntados em id 27529992. Neste cenário, em uma 

análise efêmera, típica das medidas de urgência, não vislumbro a 

demonstração inequívoca dos pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência, consistente na probabilidade do direito, delineada no art. 300 

do Código de Processo Civil, já que o autor não carreou aos autos 

qualquer elemento acerca da não contratação, inclusive não se vê nos 

autos qualquer medida administrativa, mas tão somente dois holerites que 

demonstram apenas o desconto do plano odontológico em folha de 

pagamento sem indícios de que tal cobrança, de fato, diz respeito à parte 

ré. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

INDEFIRO o pleito de inversão do ônus da prova, eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório a possibilitar a ampla 

defesa. DETERMINO que se proceda ao necessário para a realização de 

audiência conciliatória. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-57.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DETIANA MENDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000541-57.2019.8.11.0102. REQUERENTE: ANTONIA DETIANA MENDES 

DE CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA eis que a tese se 

confunde com o julgamento do próprio mérito. De seguimento, REJEITO A 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTRATO ORIGINAL DOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO, visto que o apresentado nos autos não trará 

prejuízo ao julgamento da lide. Demais disso, 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 
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lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANTÔNIA DETIANA MENDES DE CARVALHO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão 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. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que desconhece o débito, mormente aduz que o débito de R$ 302,54 

(trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) é indevido, 

buscando a anulação dos dois contratos, apontado pela empresa ré nos 

órgãos de proteção ao crédito, e a condenação da Ré ao pagamento de 

indenização por supostos danos morais sofridos. A parte reclamada por 

sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo 

aos autos telas sistêmicas, boletos em nome da requerente e relatórios de 

chamadas, provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de 

consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Deixo de condenar a reclamante em Litigância de 

má-fé, visto que a mesma reconheceu que houve relação jurídica entre as 

partes. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial e via de consequência JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela reclamada do 

valor de R$ 302,54 (trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

ambos a contar do vencimento; assim, o faço, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância 

de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Pereira Barros Juíza Leiga
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Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000829-05.2019.8.11.0102. REQUERENTE: ALEX DE OLIVEIRA 

BRANDAO REQUERIDO: LOJAS MARTINELLO, LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA 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 a necessidade de 

produção de prova oral. Afasto a preliminar de incompetência dos juizados 

especiais cíveis para julgar a demanda por necessidade de perícia 

técnica, pois os documentos acostados aos autos são suficientes a 

solução da lide. De mais a mais, reconheço a legitimidade passiva das 

reclamadas, tornando assim as mesmas responsáveis pela causação dos 

danos, mostra-se assim evidente a legitimidade das promovidas para 

figurarem no polo passivo da presente demanda, em face das regras 

estabelecidas pela legislação consumerista, a qual estabelece 

responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados, na 

inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, 18, “caput”, 19, “caput”, 20, 

“caput” e 25, § 1º, todos do CDC. Passo a análise do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ALEX DE OLIVEIRA 

BRANDÃO em desfavor de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e 

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Pleiteia a parte 

Reclamante a reparação dos danos materiais e morais, em virtude de ter 

adquirido no estabelecimento da Ré ELETROMAR um APARELHO 

CELULAR LG LMX420BK12+, no dia 09/09/2019 pelo preço de R$ 960,00. 

Afirma que o produto teria apresentado vício de qualidade, que teria sido 

encaminhado à assistência técnica autorizada e que o vício não fora 

sanado, sob o argumento de ter perdido a cobertura da garantia; assim, 

requer a substituição do produto. Ambas as Reclamadas alegaram que ao 

avaliar o aparelho celular, pela assistência técnica, constataram-se sinais 

que caracterizam o mau uso do mesmo, o que enseja a exclusão da 

garantia, visto desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada. 

Requer a improcedência da demanda. Diante das alegações das rés, a lide 

versa sobre vício do produto, hipótese em que a responsabilidade deve 

recair sobre o fornecedor, nos termos do art. 18, do CDC. Contudo, as 

reclamadas, mesmo afirmando que a obrigação na reparação do dano não 

lhes cabiam, não apresentaram qualquer documento ou fato novo que 

pudesse afastar o direito do reclamante, significando dizer que não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do 

CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, restou demonstrado nos autos que 

o produto adquirido pela parte autora apresentou vícios de qualidade 

poucos dias após sua aquisição (id. 27615622). Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços ou produtos, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa, como é o caso dos autos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR, solidariamente, as 

reclamadas a SUBSTITUIR O APARELHO DE CELULAR LG LMX420BK12 

por outro aparelho novo . Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros Juíza Leiga
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JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000715-66.2019.8.11.0102. REQUERENTE: GILSON LUIS GERVASONI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 
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vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Passo ao mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a sustação de protesto, requerendo 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, após 

impedimento de realizar financiamento, e descobrir que em seu CPF existia 

um protesto, oriundo de possíveis débitos tributários com o ente ESTATAL 

Requerido. “Aduz que ao realizar a consulta para expedição da Certidão 

Positiva de Protestos de Vera-MT. Afirma que procedeu com o pagamento 

dos débitos referentes ao protesto cujas CDAS já encontram-se baixadas, 

bem como transferiu a importância de R$ 465,00 ao cartório de Vera-MT à 

título de emolumentos, porém não informou a PGE da forma adequada para 

que fosse encaminhada a carta de anuência do protesto. Ao final, requer 

a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização 

por danos morais, em razão dos protestos que supostamente perduram 

em seu nome.” (Sic). O Reclamado, em contestação, alega que “Embora a 

parte autora tenha procedido com o pagamento dos débitos protestados, 

esta não procedeu com a devida comunicação à PGE-MT para que fosse 

encaminhada a carta de anuência, conforme doc. de ID nº 25164036, que 

demonstra o encaminhamento de e-mail para a Controladoria Geral do 

Estado, a qual não possui qualquer ligação com o setor de protestos da 

PGE-MT. Desta forma, verifica-se que os protestos só perduraram em 

razão da ausência de comunicação pelo próprio requerente, de modo que 

o Estado de Mato Grosso não pode ser responsabilizado por ato cuja 

culpa decorre de terceiro. Outrossim, ressalta-se que embora isso tenha 

ocorrido, não ensejou qualquer prejuízo ao requerente, tendo em vista que 

a PGE-MT, ao ter ciência deste processo, providenciou o encaminhamento 

da carta de anuência ao Cartório do 2º Ofício de Vera-MT.” (Sic). 

Analisando os documentos acostados junto a exordial, ainda que os 

argumentos do ente réu estatal se limitaram a reconhecer seu erro ao ter 

procedido com protesto indevido, tenho que com o pagamento da dívida, 

cabe ao credor, no caso a parte promovente, a baixa do protesto e demais 

emolumentos. Isto porque vislumbro, in casu, que a comunicação feita pelo 

credor originário não ocorreu no órgão correto de modo a inexistir 

responsabilidade civil do ente estatal. Nesse sentido: E M E N T A-AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DE PROTESTO - 

DEVER DE BAIXAR A RESTRIÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - INÉRCIA DO 

INTERESSADO - DEVER DE INDENIZAÇÃO AUSENTE - APELO IMPROVIDO 

- SENTENÇA MANTIDA. Não cabe indenização por danos morais em 

virtude de permanência de protesto junto ao Cartório, tendo em vista que o 

maior interessado em efetuar a baixa é o devedor. Precedentes do STJ. 

(TJ-MS - AC: 00339682820118120001 MS 0033968-28.2011.8.12.0001, 

Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 28/01/2015, Câmara 

Cível I - Mutirão, Data de Publicação: 30/01/2015) Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer a responsabilidade da ré, já que a autora não 

providenciou a baixa do protesto, ou fez a devida comunicação. Essas 

premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial. Deixo de 

condenar a parte promovente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Se houver 

recurso inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões 

em 10 dias e conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. O presente projeto de 

sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Vera-MT, na forma do art. 40 

da Lei n. 9.099/1995 e do artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. TATIANE PEREIRA BARROS Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Projeto de Sentença submetido à análise e aprovação em litígio entre os 

contendores assinalados, elaborado pela culta juíza leiga no regular 

exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, 

que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões 

pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, a teor do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o presente 

projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/1995 e artigo 8º, caput, e parágrafo único da Lei 

Complementar estadual nº 270/2007. VERA-MT, 27 de abril de 2020.
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